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Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Det er velkendt, at verden står over for en biodiversitetskrise og storbyer som København er
vigtige aktører, når det drejer sig om at løse denne krise. Således er der i de senere år
kommet et stadigt stigende fokus på bynatur til at imødegå verdens
biodiversitetsudfordringer.
Bynatur bidrager selv sagt med både æstetiske, økonomiske og dannelsesmæssige
kvaliteter til livet i byen. Grønne områder forskønner byerne, indgår i klimasikringen i form af
lokal afledning af regnvand, og de grønne områder udgør en kærkommen lejlighed til at
bringe børn og unge ud af klasselokalerne.
Men byens grønne åndehuller spiller også en vigtig rolle som oaser for arter, der er under
pres i skov- og agerlandet.
Biodiversitetskrisen skyldes i høj grad – ud over brugen af pesticider – at det historisk
diverse kulturlandskab afløses af monokulturer. I modsætning hertil kan naturen i byen
forvaltes med biodiversitet for øje. Træer i byen kan – med de rette forholdsregler – stå langt
ind i nedbrydningsfasen med knækkede grene og opståede hulrum til gavn for insekter, fugle
og flagermus. Der kan laves kvashegn og andre formuldningstiltag, der gavner svampe- og
insektlivet og etablering af søer og nedsivningsbede kan både gavne biodiversiteten og
hjælpe med at håndtere byens problemer med øgede nedbørsmængder.
Det er imidlertid en indsats, der kræver omtanke. I København bor der mange mennesker
indenfor et relativt lille areal. Det skaber øget pres på byens udearealer og medfører, at der
er mange funktionskrav til de samme arealer. I bymiljøet er det altså en nødvendighed, at
der skabes plads til, at biodiversiteten kan udfolde sig sideløbende med byens liv i form af
trafik og erhvervsmæssige såvel som rekreative aktiviteter. I tillæg hertil kræver bymiljøet
pleje. Der skal samles affald, sikres fremkommelighed og potentielt personfarlige forhold
kræver øget opmærksomhed – træer i nedbrydningsfasen skal tilses løbende, træstammer,
der får lov at formulde i parkerne, skal sikres, så de københavnske børn kan klatrer på dem
og beplantning langs vejene skal klippes, så oversigtsforholdene for trafikanter ikke
forringes.
Københavns Kommune ønsker ikke desto mindre at være foregangskommune og arbejder
målrettet på at finde løsninger, som bringer naturen helt ind i byen og tæt på
københavnerne. Løsninger, der også kan tjene som inspiration for andre storbyer verden

over. Det afspejler sig i Københavns deltagelse i C40-netværket1, i kommunens
erhvervsstrategi for 2021-23, hvor Københavns rolle som grøn frontløber er et centralt
element og ikke mindst i den lange række af grønne anlægsprojekter og borgerrettede
initiativer, som kommer til at indgå i Københavns Kommunes bestræbelser på at blive
Danmarks VILDESTE kommune.
Københavns Kommune kommer i forbindelse med konkurrencen til at arbejde målrettet på
fortsat at styrke den grønne karakter i de københavnske bydele. I tillæg hertil skal der
skabes sammenhænge mellem de grønne områder med bl.a faunapassager, som sikrer
udbredelse og bedre adgang til føde for forskellige arter og eksisterende levesteder for en
lang række planter, insekter, fugle og pattedyr skal beskyttes ved at bekæmpe invasive
arter, udpege træer som bevaringsværdige, målrettet indtænke bæredygtighed i den
kommunale lokalplanlægning og meget andet.
Samlet set vil Københavns Kommune have fokus på at bevare og forbedre eksisterende
naturkvaliteter og understøtte ny, vild natur på tværs af byen ligesom kommunen vil arbejde
på at udvikle nye innovative løsninger som fremmer biodiversitet i bymiljøet sideløbende
med byens øvrige funktionskrav.
Sidst men ikke mindst spiller det private initiativ en stor rolle. Hvis vi alle sammen skaber
bedre vilkår for biodiversiteten i vores nærmiljø, så er effekten stor. Derfor indleder
København en omfattende borgerdialog, som skal engagere københavnerne og bringe det
lokale initiativ i spil – hvad enten det drejer sig om etablering af gadehaver, plantning af
træer, genetablering af naturlige brinker på søer og vandløb eller blomsterenge på taget af
cykelskure.
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Københavns Kommune har indgået et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening
om udformningen af en biodiversitetsstrategi, der skal gælde fra 2022 og helt frem til 2050.
Processen er skudt i gang i foråret 2021 og starter med en omfattende
borgerinddragelsesproces, der skal sikre bred forankring af biodiversitetsdagsordenen.
I forbindelse med Københavns deltagelse i Danmarks VILDESTE kommune vil der blive
iværksat en lang række grønne anlægsprojekter. Det sker i forlængelse af en indsats, der
allerede er igangsat. Således er der i de senere år afsat ca. 100 mio. kr. til begrønning af
København via projekter som grønne forbindelser og adgange, projekter der omdanner ”grå”
byrum til grønne byrum, pulje til borgerdrevne projekter med biodiversitet, flere frugttræer,
buske og spiselige planter m.fl.
Derudover spiller innovation en vigtig rolle, når det drejer sig om at sikre, at biodiversitet kan
indtænkes i alle led af både byudviklingen og den eksisterende drift af byens funktioner.
Derfor vil København have fokus på at finde nye løsninger, som kan sikre biodiversitet under
de særlige vilkår, der gør sig gældende i en storby. På en række lokationer fordelt bredt i
byen og med forskellige bymæssige karakteristika vil der blive arbejdet med at udvikle Proof
of Concepts, hvor biodiversiteten tilgodeses sideløbende med en række af de øvrige
funktionskrav, der knytter sig til byen og som traditionelt har udgjort en hindring for at
biodiversiteten kan udfolde sig. Ambitionen er at udvikle en række koncepter, som kan
udbredes både i København og andre storbyer.
København vil have et stærkt fokus på den borgerinddragelse, der sikrer lokal forankring og
som bringer naturen helt tæt på københavnernes dagligdag, som den udspiller sig i skoler
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C40 er et globalt netværk af 97 af verdens største og mest klimaambitiøse byer, som samarbejdet
om at reducere CO2-udledning og imødegå klimaændringer. C40 arbejder med at udvikle og
gennemføre politikker og programmer, der skaber målbare reduktioner i udledningen af
drivhusgasser i byerne samt på at finde bæredygtige løsninger på klimaproblemerne.

og daginstitutioner, i lokale foreninger, i fælles gårdanlæg og steder, hvor københavnerne
mødes såsom biblioteker og kulturhuse. I forlængelse heraf vil en samtænkning af
biodiversitetsindsatsen og sociale tiltag indtage en særlig rolle. Der vil blive arbejdet med
bringe naturen ind i udsatte boligområder til gavn for livskvaliteten for beboerne ligesom
kommunen vil igangsætte eller støtte projekter, der støtter op om udsatte unges udvikling og
karrieremuligheder via naturindsatser.
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Styrke lokale initiativer og samskabelse via Københavns kommunes pulje til borgerdrevne
biodiversitetsprojekter. Puljen kan søges af borgere, foreninger og lokaludvalg for at sikre
lokalt forankrede biodiversitetsprojekter på privat eller offentligt areal. Med en ekstra million
ville København dels kunne støtte langt flere projekter og dels kunne igangsætte en
opsøgende indsats med henblik på at identificere projekter, arealer og aktører, som vil
kunne løfte biodiversitetsindsatsen lokalt i de københavnske bydele.
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