InfraNatur – Natur i byen
Referat fra konferencen
30. april 2019 kl. 09:30 - 17:00
Scandic Bygholm Park, Horsens

Konferencen var organiseret af Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening og BaneDanmark og omhandlede
fremtidens forvaltning af byernes og infrastrukturens oversete natur. De 225 personer, der havde tilmeldt sig
konferencen, var fra offentlige organisationer, private firmaer, uddannelses- og forskningsorganisationer og
selvstændige konsulenter, fra både Danmark og Sverige, bl.a. var 24 kommuner repræsenteret. Dagen bød på
fem forskellige foredrag og syv workshops, der alle fokuserede på natur og biodiversitet i byen. Afslutningsvis
var der organiseret en udflugt til det gamle godsbaneterræn ved Horsens, som illustrerer mange af de koncepter
for det nye paradigme for bynatur, der blev diskuteret dagen igennem.
Link til oplæg fra InfraNaturkonferencen
https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/natur-i-byen/
10:00-10:10
Velkomst og introduktion
Susanne Sayers. Konferencier
Flemming Larsen, Natur og Miljø, Horsens Kommune
Christian Bruhn Rieper, Miljøstyrelsen
Intro
Flemming Larsen, Natur og Miljø, Horsens Kommune: For Horsens Kommune er det vigtigt at finde plads til
naturen, og bruge den sparsomme plads ved at højne multifunktionaliteten i byens forvandling til at blive en
storby. Det gør vi ved at samle og diskutere med både planfolk, politikere, borgere, grønne organisationer og
andre interessenter. Derfor er et af Horsens’ slogans - ”et skønt mix af natur og kultur”.
Christian Bruhn Rieper, Miljøstyrelsen: Velkommen på vegne af Banedanmark, KL og Miljøstyrelsen.
Denne konference udspringer af den politiske ”Aftale om Naturpakke” fra 2016. Tak til alle jer, der har taget
turen hertil for at blive inspireret til, hvordan vi her i landet kan skabe mere og bedre natur ved at bringe vores
mange infrastrukturanlæg i spil. Det lover rigtig godt for de kommende års fælles indsats for en styrket
biodiversitet i Danmark – blandt andet i byerne.
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10:10 - 10:30
Byens oversete biodiversitet
Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum Aarhus
Referat af oplæg
Jeg har aldrig før rigtig været interesseret i bynatur – men som formidlingsopgave er det rigtigt smart at få
naturoplevelsen taget ind til hvor mange mennesker bor og opholder sig, i stedet for at tage dem alle sammen
med ud i naturen. Byen er fuld af disse midlertidige arealer som kan fungere som områder til at optimere
vores biodiversitet. Faktisk er 11% af arealet i byen midlertidige områder, godt 4000 km2. Det består af:
 200 km2 industrigræsplæner
 Minimum 260 km2 grøftekanter
 700 km2 villahaver
Plus
 Måske 1000 km2 ruderater
 500 km2 kirkegårdshaver og parker
 100 km2 større baneterræner og havnearealer
Hvad kan vi gøre? Først og fremmest: Gamle træer er det sværeste at erstatte – stadigvæk – det andet kan alt
sammen erstattes/ genoprettes – så længe der ikke kommer muld på. Så pas bedre på de gamle træer i
byrummet.
En formidlingstur der skulle have været til Aarhus Ø havnearealet endte på Godsbanen, da det planlagte
område var blevet planeret i mellem tiden. Men det var et held da Godsbanen viste sig at myldre med liv – det
vakte stort begejstring og fik en masse interesse fra folk, da det var midt inde i byen, hvor alle havde sin gang
til hverdag. Der var mange sjældne arter på godsbanearealet i Aarhus – og flere High Nature Value (HNV)
arter flere end de fleste §3 områder. Det der gør arealet fantastisk, er at der er meget næringsfattigt – uden
muld bliver planterne ikke højere end 5-7 cm. Der er ingen næringsplanter der vinder konkurrencen, hvilket
giver en fantastisk diversitet. Godsbanearealet er det vi kalder steppenatur - tørt kalkoverdrev.
Desværre opdagede vi Godsbanen for sent, og der var allerede givet tilladelser til at bebygge arealet og lave
’den grønne kile’, så vi måtte finde et alternativt område til disse sjove og spændende arter, og der var en der
kom op med forslaget om at bruge de nyanlagte arealer omkring letbaneinfrastrukturen. Så det blev gjort, vi
transplanterede simpelthen Godsbane-naturen op på letbanearealet - og det virkede!
I vores nabolande har de opdaget dette, og er meget længere fremme – Bl.a. i Berlin som har en helt anden
tilgang til natur i byen, og i fx Holland er hovedparten af §3 områder allerede flyttet til infrastruktur områder.
Vi må ikke glemme disse midlertidige arealer tilknyttet infrastrukturen. Tænk dem ind naturforvaltningen. 23% af grøftekanter indeholder også et stort naturpotentiale – skal de ikke kortlægges? Lufthavne har også et
stort potentiale, og en masse erfaringer at trække på. For at minimere birdstrikes fra især rovfugle, slås græsset
i en højde der sikrer mellemlangt græs (ca. 20 cm højde), og det virker rigtigt godt. Fx i Billund lufthavn har
vi et 4 km2 stort område med blåhat, og hvis man letter fra Kastrup, kan man se de fantastiske store områder
med røllike. Det virker.
Som afsluttende bemærkning kan bare siges: Biodiversitetsforvaltning i infrastrukturområderne kan bringe
naturen tættere på befolkningen.
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Spørgsmål og kommentarer
Er der også mangfoldighed skyldet rod? Eller betyder det noget for naturen at det f.eks. på Godsbanen roder
med gamle sofaer osv.?
Rod er mest et spørgsmål om folks oplevelse af det. Rodet er lige meget for naturen, der er ikke noget
problem i at det ser uordentligt ud.
Er der noget med at forurening hindrer rekreation?
Nej, det er ikke en trussel for besøgende, men folk holder sig væk, og derfor får naturen lov til at udfolde sig.
En af kommentarerne fra en der var med på en Godsbanetur var ’Jeg har gået her hele mit liv og jeg har set
ingenting’ – der er en kæmpe formidlingsopgave at vise folk den natur der er tilknyttet disse områder.
Vejdirektoratet: en kommentar på behovet for kortlægning af grøftekanter: vi er begyndt på projektet, der
bliver netværksmøder i slutning af maj.
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10:30 - 11:00
InfraNatur - Indsatser for biodiversitet på danske baneterræner
Philip Hahn-Petersen, Habitats ApS
Referat af oplæg
Habitats har været involveret i projektet, for at fremme biodiversiteten på udvalgte banearealer og formidle
baneterrænernes særegne natur. Selvom arealerne er menneskeskabte, har rod og næringsfattighed gjort den til
artsrig natur. Baneterrænerne er refugier for hjemmehørende nøjsomme arter, men også levesteder for
eksotiske arter, der er indslæbt med godsvogne gennem tiden. Der er opstået en ny form for natur – en
hybridnatur eller antropocæn natur, kan vi også kalde den.
Kriteriet for projektet var at det skulle omhandle baneterræner, altså ikke strækninger. Der skulle opnås god
naturkvalitet på områderne og forbedringsmuligheder for det eksisterende, men det måtte ikke gå ud over
hverken sikkerheden eller banedriften. 18 arealer blev udvalgt som potentielle og her blev der gennemført
basisanalyser af naturkvalitet og egnethed som projektområde. Efter gennemførelse af basisanalyserne kom
det frem at Horsens arealet havde skiftet ejer, og skulle by-udvikles. Derfor måtte det udgå som
projektområde. Det var jo ærgerligt, da dette område var et bynært naturområde med god naturkvalitet og
gode adgangsforhold. Det rejser også spørgsmålet i byudvikling – hvad gør vi når disse områder går over til
anden anvendelse? Syv projektområder blev udvalgt og der blev allokeret 2,2 millioner kr. til naturindsatser
af 10 års varighed. Områderne har vidt forskellige kvaliteter og størrelser og forvaltningsmetoder blev valgt
herefter.
Rødbyhavn er stort areal og arter, der kun findes her i hele Danmark, bl.a. blåvinget steppegræshoppe samt et
kæmpe potentiale for biodiversitet generelt. Området bliver overgroet af vedplanter inden for de næste 10 år,
hvis der ikke bliver gjort noget for at bremse udviklingen. I Rødby eksperimenteres med helårsgræsning uden
tilskudsfodring med gedebukke af dansk landrace. Græsningstrykket er 10 bukke til 14 ha (ca. 33 kg/ha),
hvilket er meget ekstensivt. Habitats og Natur360 følger hvordan gederne påvirker vegetationen. Indtil videre
går det virkelig godt. Man skal ikke glemme værdien af hegn: Det sikrer gederne, men vi kan også give sikker
adgang til besøgende borgerne i området. Offentligt tilgængelighed er vigtig for at opleve denne nære natur.
Der er kritik fra sommerfuglesamlere af projektet. De er nervøse for at græsning af geder vil skade sjældne
sommerfuglearter. Habitats forsøgte at møde kritikerne med dialog og argumenter, men der er fortsat
uenighed om plejestrategien. Den grundlæggende uenighed ligger i om man nidkært og kontrolleret skal pleje
arealerne for få udvalgte super sjældne arter, eller om man skal igangsætte en vedvarende og vildere proces,
der skaber levesteder for en bred vifte af sjældne arter. Overvågningen er også en test om vildere forvaltning
af små områder med sjældne arter virker efter hensigten. Status i april 2019 er, at bukkene har spist skud af
det store havtornkrat i foldens sydlige del, at de har strippet selvsåede asketræer for bark i skoven, at de
generelt går hårdt til vedplanternes bark, skud og knopper, og at de har spist en hel del vissen bjergrørhvene.
Struer: Tilgroet baneskråning og plateau, men med fede arter i mellem. Klassisk rydningsprojekt. Al gyvel er
trukket op maskinelt. Brombær er begrænset ved beskæring. Man valgte at udrydde gyvel helt, da der ikke
kunne komme geder på. Efter rydningen bliver der fulgt op med slingrende høslæt.
I København blev der eksperimenteret med Ild. Der var blandede erfaringer med denne metode på det
specifikke areal, og mange foranstaltninger at tage højde for, især med hensyn til sikkerheden.
Overordnet er erfaringen fra InfraNatur projektet, at det har været spændende og udfordrende at føre
plejeplanerne ud i livet, fordi mange interessenter har skulle involveres og fordi det er nyt at forvalte
baneterræner med biodiversitet for øje. Samarbejdet mellem BaneDanmark, Miljøstyrelsen og Habitats har
været lærerigt og konstruktivt. Der er opstået misforståelser undervejs, som har kostet ekstra tid, men det har
givet vigtige erfaringer til hvordan man lettere kan indarbejde naturhensyn i plejen af banearealer
fremadrettet.
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Spørgsmål og kommentarer
Anna Bodil Hald, Natur og Landbrug: Vi har oplevet at der på fx Flyvestation Værløse er meget forurenet,
man har sprøjtet med atrazin og simazin – det må være et problem?
Det ved jeg ikke, jeg har ikke miljøerfaring som sådan, det må være en vurderingssag fra case til case.
Jens Brenner Larsen, Femern: Mht. forurenet jord - Område klassificering betyder ikke nødvendigvis at der
er forurenet. Vi undersøgte klassificerede områder ved Rødbyhavn, og der var ikke spor af gift i de
omkringliggende vandhuller.
BaneDanmark har ikke kunne registrere farlig forurening i jorden ved Struer. Det er sikkert at færdes der for
besøgende.
Jan Kunstmann, Horsens kommune: Berlin arealerne blev ikke bebygget, og du siger at det blev indarbejdet i
rekreative grønne områder. Hvad er værdien? Og er det lavet nogle undersøgelser for værdien?
Der har i Berlin været et ønske, fra borgere og andre interessenter om at bevare disse områder, det viser at der
er en værdi. Der er mange eksempler på, at man afstår at bebygge et område, selvom der økonomisk set er en
potentiel stor værdi – fx Rådhuspladsen i København.
Middelfart kommune: Hvorfor fastholde en lysåben natur i stedet for at lade naturlige succession fortsætte
ved Rødbyhavn. Det er vel en naturlig proces?
Tilgroningen foregik så hurtigt at levesteder for de mange sjældne lys- og varmekrævende arter var ved at
forsvinde. Med gederne kan der være plads til lysåben natur, krat og skov, fordi de holder vedplanterne i skak
og skader dem, så træerne i sig selv bliver levesteder. De store dyr mangler i den danske natur, fordi vi har
udryddet dem. Ved at udsætte store planteædere i vores naturområder, kan vi genskabe en naturlig proces der
mangler.
Hvad er målsætningen helt konkret?
Et dynamisk mosaiklandskab med lysåbne varme blomsterrige flader og spredt krat og skov. Vi er forpligtet
til at sikre de lysåbne flader med natlys for at tilgodese natlyssværmer, der er en bilag 4 art. Vi ser på hvordan
gederne begrænser tilgroningen og hvilke erfaringer kan vi gøre os på den baggrund. Alle plejeplanerne er
tilgængelige på print i dag, og er også online: https//mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/natur-i-byen
5

11:00 - 11:30
Viden fra 10 års forskning i infrastruktur og biodiversitet i Sverige
Jan Olof Helldin, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet
Referat af oplæg
Jeg er inviteret hertil for at tale om erfaringerne fra Sverige, men måske er græsset altid grønnere på den
anden side af sundet, for jeg er meget imponeret af jeres InfraNatur-projekt. Jeg er her for at tale om
TRIEKOL – et projekt der har løbet fra 2009 og til i år, altså 10 års forskning og akkumuleret erfaringer.
Projektet er finansieret af Trafikverket i Sverige og formålet var at øge mængden af information og viden på
arealer af vej- og baneterræner.
Der er to aspekter i denne form for arealanvendelse – trusler og muligheder – man skal belyse begge sider og
kigge på begge dele af aspekterne. Der er en tæt infrastruktur i Danmark, hvor vi ser en større gradient i
vægten fra nord til syd i Sverige. Barrierer af infrastruktur er et problem, og der findes løsninger, som
tunneller og overgange. Trafiksikkerhed er også et problem, ikke kun for mennesker, også for dyr. Store antal
af dyr der bliver kørt ned hvert år, op til 10% af populationerne omkring infrastrukturanlæg. Trafikstøj og
lysforurening er også et problem – påvirker adfærd, parring og overlevelse. Der findes en del tekniske
løsninger, fx lyddæmpende asfalt.
Biotoper – de positive effekter har størst potentialet i stærkt menneskepåvirkede landskaber. Mange
græsområder og buskadser i Sverige har potentiale for biodiversitet. Ved vej og jernbane findes flere hundrede
rødlistede arter og habitater. Stikprøver på baneterrænerne viste store mængder af biodiversitet, inkl. over 120
rødlistede arter. Vel fordelt over landet, det er ikke koncentreret i særlige områder.
Vi har målene i ryggen, men vi mangler stadig mere viden. Vi må tænke både nyt og bruge velfunderede
erfaringsbaserede metoder, der er brug for og efterspørgsel på flere værktøjer i forvaltningen. Vi har
gennemført forsøg med afskrabning og traditionel vegetationsfjernelse. Vi har også lavet mindre test med
børstning, pålægning med sand, brand, plug-udplantning ol. Geder er ikke afprøvet endnu. Afskrab har haft
største effekt, Det er et engangstiltag for at skabe mineral jord og derved undgå tykke lag med førne.
Genvækst er størst med træ og busk – og det er et problem. Genvækst kan endda ske af græs, hvilket ikke altid
udgør et problem. Nogle steder er der genvækst af invasive arter fx lupin. Invasive arter er et problem i
Sverige – delvis de samme arter som i Danmark. Der er link til alle rapporterne og alle præsentationer af
projektet i slideshowet.
Nye forsøg 2018 – 2021 med vejkanter: hvad er cost/benefit af de forskellige forvaltningsmetoder, og er der
en stor risiko for miljøet i afskrabningen – hvilket kunne blive dyrt. InfraNatur og dens forvaltning har sin
egen økologi og metoder, vi kan ikke bare bruge markens forvaltningsmetoder, det er en unik biotop. Det er
også vigtigt at kigge på de ”økologiske fælder” – at lave positive forhold for dyr i nærheden af noget ganske
farligt, fx veje, kan være problemfyldt, men vi ved meget lidt om hvad den reelle risiko er.
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Spørgsmål og kommentarer
Er vi ude i problemet med at vi ender med ikke at gøre noget for større dyr, da de kan komme til skade i
trafikken? Der er ingen empiri omkring økologiske fælder – det er omdiskuteret, i visse landskabstyper er det
måske favorabelt?
Måske har vi empiri om 10 år til at svare på disse ting. Vi ved det ikke endnu.
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11:50 – 12.20
Opbakning til biodiversitet fra politikere, medarbejdere og borgere?
Anne Mette Finnerup, Natur Park og Bymiljø, Frederikshavn Kommune
Referat af oplæg
Hvordan sælger du drømmen?
Forestil dig, at du går ned ad gangen på dit arbejde og hører dine kollegaer tale om, hvordan de kan bidrage til
at skabe mere biodiversitet i forbindelse med deres daglige opgaver.
Forestil dig, at du fremlægger dine ideer over for det politiske udvalg, og de tager ikke bare orienteringen til
efterretning, men de ønsker at være med i processen og de vil gå ud og fortælle om projekterne over for
borgerne.
Forestil dig, at du fortæller om det til servicemedarbejderne i ejendomscentret og de vil gerne have dit oplæg
til at give videre til skolelederne.
Jeg er her for at tale om, hvordan vi fik medvind i projektet om biodiversitet i Frederikshavn kommune, Park
og Vej afdelingen. Jeg arbejder som leder i Park&Vej og har erfaring fra tidligere job som miljømedarbejder
og naturmedarbejder. Jeg har arbejdet med naturpleje og rekreative projekter hos Naturstyrelsen og som leder
i Kultur og Fritid. Jeg vil fortælle om hvilke mekanismer og vilkår man kan have glæde af at kende til. Mit
mål er, at I bedre kan forestille jer, hvordan I skal sætte ind for at få mere natur i byen. Vi laver skræddersyede
kurser til medarbejderne og her er jeg selv med til at give oplæg til diskussionerne, så mål og ideer kan laves
sammen, for inspiration til dem, der er i marken, er vigtig. Det er dem, der skal tage de rigtige valg.
Hvad har vi lært?
Vi ved fra Aalborg at visualisering virker virkelig godt – billeder og tegninger af natur i stedet for golde
betonlandskaber. Visualiser gerne alternativer til græs. Politikere beder om at der bliver formidlet, og
forandringerne er svære – ledere er gode til at lave ændringer og medarbejder siger ja ja, og går ud og gør det
samme, som de altid har gjort. For at skabe en forandring skal de være med i processen, og føle at det er et
vigtig mål de arbejder hen imod. Vi fortæller om de nye tiltag, med forklaringer og motivation til relevante
interessenter. Fx tog vi til forårets pedelmøde og tog samtalen med dem, så institutionernes grønne områder
også kan komme i spil.
Tænk over hvem I snakker med, tilpas jeres ideer til deres behov. Hvis folk kan få en forklaring, kan de
fortælle videre, og det gør de. Entusiasme smitter af. Så forklar hvorfor det er vigtigt, spørg ind til de ting der
foregår, og hvorfor det foregår på den måde. Måske er det bare fordi sådan ’plejer vi at gøre’.
Hvem kan tage beslutningerne? Få fat i ingeniøren, planafdelingen eller lignende, folk har ofte ikke tænkt på
der er andre muligheder. Fx på en parkeringsplads – i stedet for græsfrø er der sået enggræs, med skilte for at
sige hvad det er. Plejeplanen skal gives med så man ikke kan se det er sværere eller dyrere. Verdensmålene,
klima, etc. er gode motivationer, men vigtigst af alt: Spørg ind! I det offentlige er der kun det der er
budgetteret, og en ny driftsform under de samme eller færre midler motiverer rigtigt meget. Fx registreringer
af medarbejdere, og ikke af biologer, er effektivt da de er derude allerede, og sagtens kan blive fortalt, hvad de
skal se efter. Vi spilder tid på at skulle forvalte.
Foredraget sluttede med en øvelse i at dele tanker og drømme.
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Spørgsmål og kommentarer
Folk er vanedyr – hvordan bliver de inspireret til at bryde vaner og tænke nyt?
Ved at vi får gjort det vigtigt at gøre noget andet! Motiver og spil det ind i andre ting folk går op i, spørg hvad
personen går op i, eller vil opnå, så kan du få dine egne ting med. Lad være med at belære og være
dommedagsprofet – det virker ikke!
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12:20-12:45
Virkemiddelkatalog for biodiversitet
Hans Henrik Bruun, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Referat af oplæg
Fire forskere har skrevet et Virkemiddelkatalog, som samler alle de evidensbaserede virkemidler for
biodiversitet, både i byzone, i naturområder og i produktionslandet. Kataloget udkommer meget snart.
Virkemidlerne bygger på forskning i de faktorer som understøtter biodiversitet, hvoraf nogle virkemidler har
ret godt kendt pris og effektstørrelse, mens disse egenskaber er dårligere kendt for andre.
Første princip i at sikre de eksisterende naturværdier igennem naturbeskyttelsen i byerne og infrastruktur
følger Brandmandens Lov – som angiver en prioriteringsliste: Først sikrer man eksisterende værdier, derefter
reparerer man på det delvist ødelagte og til slut bygger man nyt fra grunden af. Det betyder at sikring af
eksisterende sårbar natur går forud for at man skaber helt nye områder fra bunden. Men det betyder også at
bevaring af gamle træer, eksisterende ruderater og vådområder går forud for designede habitater og udsåning
af planter.
Det handler om plads – afgiv plads til naturen på mange niveauer – fra det store vildnis ned til altankassen.
Hvad er vild natur i byen? Der kan ikke være elge og store dyr på vores infrastruktur og omkringliggende
arealer. Men der er plads til virkemidler, der efterligner de økosystemprocesser der understøtter
biodiversiteten: Naturlig hydrologi, hjemmehørende sammensætning af plantearter og selvgroet
vegetationsstruktur. Gamle træer, flere blomster, vådområder, naturnær klipning og beskæring, ruderater, selv
sten og bygninger kan fungere som biodiversitetsfremmende elementer.
Kan vi forudsige biodiversitet ud fra plantediversiteten? Ja, i høj grad. Artsrigdommen af insekter og svampe
er nøje sammenhængende med plantediversiteten, og de indførte arter understøtter ikke så meget som de
danske. Vedplanter er på første pladsen, især dem med insektbestøvede blomster. Men gamle træer med
hulheder og alderdomsskavanker er guld for biodiversiteten. Så derfor skal vi bruge flere gamle træer i
byerne! Vi har meget lav tolerance overfor gamle træer pga. risikoen for nedfaldne grene og væltede træer.
Ved de første små tegn på alderdomsskavanker af træerne i parkerne, så fælder man dem. I parkerne kan vi
gøre rigtig meget, da risikoen her er mindre end for vejtræer. Der er fx masser af gamle træer med hulheder i
Søndermarken på Frederiksberg, og risikotræerne bliver kronereduceret eller efterladt som torsoer og liggende
stammer. I det hele taget bliver risikoen ved gamle træer jævnt hen overdrevet. Vores nabolande, der har flere
gamle træer i byerne end vi har, har ikke større antal dødsfald grundet træulykker. Lad de gamle træer stå.
Sloganet bør ikke være ’plant et træ’ men ’lad være at fælde et gammelt træ. Flismaskinerne fungerer reelt
som en kampagne imod biodiversitetskrisen, i et forsøg på at løse klimakrisen.
Blomsterne har veget for vores sterile græsplæneideal. Plæner kan erstattes med græsland med blomster, på
alle slags jord – højt eller lavtvoksende er lige meget, alt er bedre end en veltrimmet plæne. Igen er
vedplanterne også vigtige og bedre end græs. Lind, tjørn, pil er smækfyldt med mad til insekterne. Batter det
noget? Ud fra vores erfaringer med Vild Campus – græsset blev nedlagt, og i stedet plantede vi bede med
vilde danske planter – og det virker, insekterne kom allerede de første år, som fx den halvsjældne
ranunkelsaksebi på bidende ranunkel. Vådområder - vi har gennemdrænet landskabet. Derfor gør selv den
mindste lille havedam en forskel! Der er muligheder for synergi i klimasikring med vådområder, der behøver
ikke være tørt over det hele. Klipning og beskæring: Der er ingen store dyr tilbage i landskabet, især ikke i
bynaturen, så vi kan klippe og beskære så det laver skader, der vil føre til veteraniseringer på sigt, og som
slipper sol ned til jordbunden. Det er næsten blasfemi at tale om at bevidst skade træer, men det er altså
gavnligt for mange arter, fra flagermus til biller og svampe. Ruderaterne er også vigtige, med deres rå
jordbund og varme mikroklima. De byder på en helt anden flora end de omkringliggende arealer. De er blevet
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glemt. Det vigtigste er at bevare dem der er. Sten og bygninger kan også inkorporeres i bynaturen. Vi kan gøre
meget i bygninger og infrastruktur for fx fugle. Lav nogle flere huller i byrummet, ting som flagermus og
insekter kunne flytte ind i.

Spørgsmål og kommentarer
Mener du at vejtræerne er blevet skrottet?
Nej, det er nemmere at have gamle træer i parkerne end at lade vejtræerne bliver gamle, af sikkerhed.
Kunne I bløde op for biodiversitetsdefinitionen? Er det ikke bare en artsdiversitet? Hvilke virkemidler har de
træer du vælger?
Vi behøver vild natur, det er den største mangel i Danmark, og selv i bynaturen er vild naturinspirationskilden,
selvom virkemidlerne må nøjes med at efterligne de naturlige processer. Vælg varierede arter og
alderssammensætninger, vælg planter med blomster med nektar og hjemmehørerende arter.
Der er masser af kilder på urban forestry, masser af forskning og virkemidler for at sikre træer virker efter
hensigten. Men der er et problem omkring klimaændring: det er blevet anslået at vi kun har 4-5 træarter om
20-30 år pga. klimaændringer, hvad tænker du om det?
Jeg tvivler stærk på vi kun har 4-5 arter tilbage om 30 år, der er mange flere træarter syd for os end nord for
os! BUGS-projektet i Sheffield kiggede kun på blomstersøgende- og løbebiller, og de kunne ikke finde
evidens på at det er vigtigt om haveplanterne er hjemmehørende, men det ser helt anderledes ud når man også
kigger på plantespisende insekter, som typisk er meget værtsspecifikke arter.
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Workshops
W1: Beslutningsprocesser for vildere natur
Catrine Jensen, Aalborg Kommune & Rasmus Vincentz, Habitats ApS
Opsummering
Spørgsmålet for workshoppen var: hvordan vi kan få flere og bedre beslutninger for biodiversitet?
Emnet for workshoppen var de mange beslutninger der dagligt tages med betydning for biodiversitet. Både dem
der direkte handler om biodiversitet, men også dem der handler om noget andet, men som får stor betydning for
biodiversitet, som infrastrukturprojekter eller boligbyggeri.
Erfaringer fra Aalborg Kommunes arbejde med at lave strategier og handlingsplaner for biodiversitet, blev delt,
og det var en pointe herfra at bredt samarbejde giver gode resultater, og at det er vigtigt at sælge indsatserne som
’politiske sejre’, da det øger opbakning hos politikerne.
Blandt de omkring 35 deltagere, var ca. halvdelen fra kommuner, og resten fra forskellige virksomheder og
uddannelsesinstitutioner. Kun omkring en fjerdedel arbejdede i en organisation med en strategi eller plan for
biodiversitet, men de fleste arbejdede med det alligevel.
Det blev diskuteret hvordan man bedst kan lave beslutninger og igangsætte tiltag for biodiversitet, når der ikke
er en strategi eller andre overordnede mål. Det kan være gennem ’guerilla’ tiltag, man bare gør alligevel, eller
mere systematisk lave succesfulde projekter med vildere natur, der senere kan føde ind til en strategi på området.
Der blev talt om hvilke ’redskaber’ der bliver brugt, for at træffe flere og bedre beslutninger for biodiversitet, og
bl.a. blev det fremhævet at bruge fortællinger, beregninger og inddragelse.
Der var stor enighed om at der nu er kommet et meget større fokus på at gøre en indsats for biodiversiteten, end
der har været før. Det er glædeligt, men der var enighed om at vi stadig har brug for at finde ud af hvordan vi
bedst træffer beslutninger om biodiversitet, og praktisk får det til at ’fungere’ sammen med de mange andre
hensyn og målsætninger.
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W2: Pleje af byernes græsland
Anders Michaelsen, Natur360 ApS
Opsummering
Deltagerne diskuterede græsarealernes forskellighed og effekterne af driftsændringer væk fra "vi plejer at slå
sådan-og-sådan".
Overordnet: der findes ikke en "one-size-fits-all-løsning".
Betydning af anlæg er meget vigtig, den betinger driften og mulighederne fremadrettet - MULD er ikke vejen
frem hvis man undgå hyppige slåninger og mange blomster, men det ses stadig som standard.
Der er store forskelle på udgangspunktet - mange steder er meget næringsrige og selv mange års forsøg på
udpining virker tilsyneladende ikke. På gravhøje er resultatet gerne bedre.
Ild skal ses som et ekstra værktøj og det kan skabe resultater som ikke kan nås på anden vis. Det fjerner førne i
det tidligste forår og efterligner en naturlig proces som svarer til at græssende dyr der sidst på vinteren har spist
op. Mikrotopografien bevares og blomstring og insekter får fred og ro i sommerhalvåret.
Driftsændringer kræver formidling! "Vild med Vilje" og tilsvarende formidlingsindsats er gode koncepter i den
forbindelse.
Det kan være et godt greb at starte med små områder et år eller to, der hvor større ændringer skal iværksættes.
Det øger forståelsen, når man skal kommunikere de planlagte tiltag.
Hvad gør man med parkarealer med lav biodiversitet på fed jord?
Måske skal der nogle anlægsgreb til afskrælning af tørv, blotlægning af underjord? Det bliver nok dyrt...
Løsninger efterlyses!
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W3: Anlæg af infrastruktur med natur
Jens Brenner Larsen, Femern A/S
Opsummering
Naturhensyn og muligheder skal ind i infrastrukturprojekter fra begyndelsen og ikke komme haltende i en sen
fase af projektets udvikling. Det er væsentligt at se på områdets natur og hvordan eventuelle elementer i naturen
i projektområdet kan støttes og fremmes i en samlet naturplan for projektet.
Det er vigtigt, at det er en integreret del og derved også bliver en del af det samlede budget fra begyndelsen, så
pengene følger med, hvor det er nødvendigt. I store projekter, hvor der udarbejdes en VVM, skal
foranstaltninger til beskyttelse af natur udvikles og indarbejdes i projektets naturplan, så de får betydning for
udførelsen og bliver et aktiv i infrastrukturprojektet.
Små projekter f.eks. et mindre vejprojekt, hvor der ikke udføres VVM, er også væsentlig for beskyttelse og
fremme af natur, hvorfor der også for disse bør udarbejdes en naturplan og her er det ligeledes vigtigt, at det sker
fra begyndelsen af projektet, så det ikke kommer en som en sen krølle på noget der stort set er fastlagt. Altså
ligeledes en integreret del af projektet.
Samarbejde om naturprojekter kan styrkes med partnerskaber, hvor flere aktører inden for området går sammen
og støtter op om naturprojekter i forbindelse med infrastruktur.
Infrastruktur udgør ofte en barriere for sammenhængende natur på grund af de store pladskrav og de ofte
gennemskærer landskabet. Spredningskorridorer er derfor et væsentligt element at tage hensyn til og søge at
forbedre forholdene for naturen i området for at få naturen til at hænge sammen og understøtte robuste bestande
og biodiversitet.
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W4: Træer i byen - Risiko vs. levested
Kristian Graubæk, Silvavitae
Opsummering
Træer med større skader, hulheder og døde partier er gode levesteder for kryb og kravl. Sørg for at bevare de
gamle træer.
Skab nye levesteder ved at sprænge eller save kronen af. Men hold træet i live, så er det mere stabilt og er egnet i
længere tid.
Vær kritisk når I for at vide, at træerne straks skal fældes ved roden. Der er andre og mindre invasive indgreb.
Lær de vednedbrydende svampe at kende. Der er få svampearter som hurtigt får træer til at kollapse og mange
svampearter som lever sammen med træet i både årtier og århundreder.
Lad være med at sanere en hel skov, bare fordi der er fladefærdsel. Brug i stedet formidling til at flytte folk ud til
de markerede stier og veje.
Bevar de gamle træer.
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W5: Byudvikling med biodiversitet
Gitte Sauer, Schønherr A/S
Opsummering
Gitte desværre var sygemeldt på dagen. Denne workshop blev i stedet afholdt af Dorte W. Breddam fra
Miljøstyrelsen
Borgene kan være en udfordring i forbindelse med at trække mere natur og biodiversitet ind i byen. De vil gerne
have, at de grønne områder ser ud som de plejer og er velplejede. Derfor er der et stort behov for formidling,
forankring og ejerskab. Det anbefales at bruge visuelle redskaber til at vise, hvordan området kommer til at se
ud, at arbejde med at de grønne områder indeholder variation af planter, som blomster på forskellige tidspunkter
(æstetik er vigtigt). Grib tidsånden og de borgere, som er positive over for biodiversitet i byen. Forklar med
skilte på arealet, at arealet bruges til at skabe mere og bedre natur. Pas på ordvalg når man formidler. Fx er natur
og vildt blomsterbed et bedre ord end biodiversitet. Husk fortællingen og hjælp politikkerne med at være
modige.
Kommuneplan- og lokalplan er instrumenter til at give plads til naturen i byen. Men det har også begrænsninger
og de gode argumenter over for bygherrer og entreprenører savnes. Der er muligheder for at angive, hvor de
grønne områder skal være i lokalplanen. Kommuneplanen er et strategisk afsæt for at få biodiversitet indarbejdet
i planlægningen.
Money talks. Biodiversitet skal listes ind. Sæt fokus på andre typer af værdiskabelse frem for at fokusere alene
på driftsøkonomi. En tidlig involvering af entreprenør kan give mere biodiversitet, da entreprenøren kan bidrage
til, hvordan naturen kan passes ind. Det kan også være en idé at lave ”omvendt udbud” dvs. projektsummen
kendes og så skal der udarbejdes forslag til den bedste løsning inden for disse midler.
Sprogbrug og referencegrundlag er meget forskelligt mellem faggrupper, der arbejder med det grønne i byen.
Derfor savnes et fælles sprog, så vi ikke snakker forbi hinanden og alle trækker i samme retning. Nogle gange
drukner debatten i, hvad der er det rigtige at gøre. Der er brug for vejledning om, hvordan man gør noget rigtigt.
Scala og afstand til eksisterende biodiversitet i nærheden skal vurderes, når man overvejer, hvilket tiltag der skal
gøres.
Indarbejde den biodiversitet, der er i forvejen på arealet. Få viden om området ved at få biologer til at undersøge
værdien i arealets biodiversitets indhold, inden man forandrer benyttelsen af arealet. En midlertidig
arealanvendelse med fokus på biodiversitet kan føre til noget mere blivende, når der på et senere tidspunkt
træffes beslutning om, at arealets anvendelse skal ændres.
Der er sket meget godt på de sidste 30 år. Husk det :)
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W6: Borgerinddragelse og kommunikation om biodiversitet
Philip Hahn-Petersen, Habitats ApS & Susanne Sayers, journalist
Opsummering
Start tidligt: Hvis ønsket er at inddrage borgere, så de bliver medskabere af projektet, så start inddragelsen
tidligt. Lav de faglige analyser først (involvér eventuelt lokale kratluskere i denne del), præsentér resultaterne,
involver så borgerne bredt og formulér derefter selve projektet på baggrund af input og ideer.
Undgå pseudo-inddragelse: Lav ALDRIG borgerinddragelse for at legitimere et projekt, der allerede er defineret
og besluttet, og hvor borgernes indflydelse reelt ikke eksisterer. Det er pseudo-inddragelse.
Forventningsafstemning: Ved invitation til borgerinddragelse. Vær meget tydelig i forklaringen af hvad folk har
indflydelse på og hvad de ikke har indflydelse på i projektet. Vær ærlig omkring hvordan de endelige
beslutninger træffes og hvordan borgernes ideer og kommentarer vil blive brugt i processen. Det kan forebygge
konflikter og frustrationer.
Ord opfattes forskelligt: Vid at der er misforståelser i sproget. Forskellige mennesker tillægger forskellige ord
forskellig betydning. Det kan være svært at opdage i skriftlig kommunikation alene og kan give grobund for
unødvendige konflikter. Stræb derfor efter at arrangere møder og samtaler ansigt til ansigt med borgere og
interessenter, der skal inddrages. Lyt efter hvor der kan opstå misforståelser og forsøg så at forklare samme
pointer med andre ord. Husk at kernen i god kommunikation er opmærksom lytning.
Håndtering af faglig kritik: Gå i dialog og undersøg grundigt om der er hold i kritikken. Hvis ja, ret projektet til
derefter. Hvis nej, forklar hvorfor I vælger at holde fast i jeres kurs. Imødekom eventuelt kritik ved at inddrage
kritikeres pointer i den efterfølgende overvågning af projektet. Vær eventuelt klar til at finde et kompromis, hvis
det ikke er modstridende med projektets kerneide.
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W7: Udsåning – tænk før du sår
Hans Henrik Bruun, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Opsummering
Målet var sammen at udvikle et sæt praktiske og etiske retningslinjer for udsåning og anden ”assisteret
migration”.
Udsåning skal finde en balance i dilemmaet mellem 1) at lade naturen komme af sig, men dermed måske at gøre
for lidt og 2) eller genindføre tabte nøgleprocessser, med risikoen for at gøre for meget (mere skade end gavn).
I infrastruktur i det åbne land nær eksisterende natur er det oplagt at lade arterne komme af sig selv.
I anlagt bynatur er der mere spillerum og større potentiale for at erstatte plænegræs og perlegrus med
blomsterrigt græsland.
Stil krav til frøproducenterne. Der er mange dårlige varer på markedet.
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14:45 - 15:45
Arbejdsdagens dilemmaer i naturforvaltningen
Mos & Monopolet: Bud på løsning af dine dilemmaer
Ordstyrer: Susanne Sayers
Paneldeltagere:
Hans Henrik Bruun (HHB)
Anne Mette Finnerup (AMF)
Sebastian K. Grønbæk (SKG)
Catrine Jensen (CJ)
Rasmus Vincentz (RV)

Kære monopol
I vores kommune har vi et problem, som vi sikkert deler med andre. Vi vil virkelig som fagfolk gerne gøre vores
bynatur mere vild og dermed give plads til mere biodiversitet. Men det ufriserede look støder sammen med
mange borgeres og også nogle politikeres syn på, hvad der er pænt. Hvor vi ser vilde blomster, ser de ukrudt.
Hvor vi ser levesteder for flere arter, ser de skjulesteder for farlige dyr – hugorme, stikkende insekter og flåter.
Hvor vi ser naturens tilfældighed, ser de rod og sjusk. Hvad mener monopolet: Hvordan arbejder vi med at få de
meget forskellige syn på bynatur til at forenes?
Skadevoldende vildt. Osv.
CJ: Borgerne har jo ret langt hen ad vejen, det er et kulturelt spørgsmål. Hvordan ser vi natur og det er en lang
sej proces. Vi er nået langt men der er stadig en lang kamp forude. De har ikke forstået vigtigheden af det, og når
de gør det, tænker de wow!
HHB: Skilt med det, ”Vild med Vilje” er et godt koncept.
AMF: Vælg kampene med omhu, og vælg kampe I vinder, det giver et godt signal. Så noget de gerne vil have,
måske noget der bare rykker folk lidt, og så formidling, formidling, formidling, fortæl den gode historie, og vær
skarp på vores faglighed.
SKG: Et baneterræn er allerede vildt så vi får ikke noget kritik. Det er hvad folk forventer der sker i området.
Hvis der er en forventning om at det ser vildt ud, er det jo ikke noget problem. Tænk i Elementer, det er en
størrelse folk kan håndtere.
HHB: Veteranisering af træer er en god ide for biodiversiteten – men folk bliver meget vrede over at der sker
skader på træer – men det virker og fortæller en god historie.
RV: Få et bedre forhold til naturen, træk den vilde mad med ind for at omvende folk, vis dem det potentiale af
gode oplevelser og livsglæde der er i naturen.
Kan vi definere os ud af risiko-situationerne, flåter, døde grene der falder etc.?
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RV: Vi skal holde øje med proportionerne når vi taler om risici. I virkeligheden er biler en kæmpe risiko, men
det har vi vænnet os til, og personligt er jeg mere bange for at vi udrydder så mange arter og skaber en kedelig
verden, så vores sjæl visner. Lær at leve med den relative risiko det er, vi har jo også lært at leve med biler på
vejene.
Hej monopol
Hvad gør vi, hvis området bliver så stærkt naturmæssigt, at vi pludselig får svært ved at bruge det i
byudviklingen senere?
HHB: Vi skider på byudviklingen (der grines i salen).
RV: Spørgsmålet hviler på en forkert forudsætning om at byudvikling og natur er modsætninger, men
byudviklingen kan og skal også rumme en vild og mangfoldig natur, det skal vi satse på at udvikle fremadrettet.
AMF: Vi kan bygge udenom, det er set før fra eksempelvis Fårup Sommerland, der har de bygget udenom alle
træerne.
SKG: Det er en risiko for organisationer, vi må tage et skridt ad gangen, - man kan fx ikke bygge togskinner
udenom træerne.
CJ: Der skal være plads til naturen, byg udenom eller lad være med at bygge.
HHB: Der er altid en offeromkostning ved ikke at bygge, det er der masser af eksempler på omkring, fx
Rådhuspladsen i København. Den ville give en ret høj kvadratmeterpris hvis den blev udviklet, men det gør man
jo ikke.
Horsens Kommune: Husk også på hvem det er der skal bo der hvor der bygges, det kan tænkes ind og give
livsglæde, i stedet for en betonjungle, det gider ingen jo bo i.
Hvor meget kan et areal tåle?
HHB: Designer græsland er meget robust, måske kan den ikke lige holde til at der bliver spillet fodbold på den
hver dag, men det er meget robust for færdsel. Man kan fx holde festival og så det blomstrende igen efter en
måned.
RV: Områder skal også slides for at opnå dynamikker - igen – vi mangler jo de store dyr.
HHB: 99% af biodiversiteten er ikke truet af forstyrrelser, det er mangel på plads.
Roskilde kommune: Lidt Roskilde festival-erfaring: der er ikke ret meget natur tilbage efter sådan en omgang så
tænk jer om hvor I gør den slags.
Hej monopol
Det er superfint med alle tankerne om mere vildskab også i bynaturen. Men der er en million allergikere i
Danmark, og mange af dem er græsallergikere, som bliver særlig hårdt ramt, når græsset får lov at vokse sig
højt og blomstre. Allergi koster sygedage og produktivitet og er drøn ubehageligt for de mennesker, der er ramt
af det. Astma-Allergiforbundet anbefaler, at kommunerne holder græsset klippet kort. Kan vi tillade os at sige
pyt og “tag en pille?”
CJ: Der er alle mulige problemer, parfumer, hunde, katte, udstødning. Tag en pille.
RV: Skal vi også asfaltere havet for at forbygge søsyge?
HHB: Mere blomsterrig natur giver mindre græspollen.
Mht. danske træer, skal vi ikke bare holde os til dem der ikke giver allergi?
CJ: Der er rigtig mange ting der skaber allergier, hvor mange procent er rent faktisk allergiske? 500.000 – okay
det er faktisk mange.
HHB: Birk er ikke nødvendig som biodiversitetsfremmer, så hvis det er en kæmpe kamp med borgerne, så fjern
den, ellers lad den stå.
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Hej monopol
Hvad er egentlig monopolets holdning til, hvordan man bedst får en vild beplantning? Skal man så noget
bestemt eller bare vente på, at noget kommer af sig selv efter for eksempel tørveskrælning og høslæt? Hvad hvis
det, der kommer, ikke er fedt? Lidt bonusspørgsmål: Hvor langt væk fra kan man hente frø og stadig kalde dem
lokale og oprindelige? Hvornår kan man tale om floraforurening?
CJ: Som udgangspunkt ville jeg ikke gøre noget, naturen kan selv og vil selv. Lad tingene ske, men gør
forarbejdet. Autencitet kontra biodiversitet, det behøver ikke kun være at hands-off.
RV: Folk er dogmatiske - så må vi ikke gøre noget. I første omgang skab vilkårene, skab strukturerne, så
kommer der noget mere spændende. Folk bliver bange for at røre ved ”natur”.
HHB: Hvis vi ikke gør noget, så får man det beskidte dusin – det bliver artsfattigt, og udskygger alt andet. Skab
forudsætningen og overvej udsåning hvor arterne ikke kan komme af sig selv.
Hvad er driften for indsåning? Det bliver hurtigt monokultur.
HHB: Næringsfattig jord, langsomtvoksende arter, undgå dominerende arter.
CJ: Vi har lavet en ’Aalborg blanding’ med frøblanding med Nykilde til nye store vejprojekter. Faktisk har vi
sammensætninger i tre forskellige versioner, men med sidste års udsving fra den tørre sommer, har vi oplevet
problemer med erosion, og må genplante nogle af områderne.
RV: Hvis ikke vilkårene er der, kommer, eller trives planterne ikke. Måske man skal sige hvad kunne der være
her? Så får man det der kan være der. Pod evt. med tørv fra et lignende område.
Kære monopol
Der er for tiden en hidsig debat om honningbier i naturen, og vi har i vores kommune haft en del diskussioner
med biavlerne om, hvor de kan opstille bistader. Er bybier et problem? Og kan man sige noget med sikkerhed
om, hvor tæt på naturområder det er problemfrit at have honningbier?
HHB: Bybier – ja altså det vil være på bekostning af vilde arter, for de er jo der, hvor der er blomster. Men
omvendt er byen jo vores habitat. Der hvor naturen har førsteprioritet, de store naturområder, der er der i hvert
fald ingen grund til at sætte honningbier ud. Der er en dokumenteret konkurrence og negativ effekt på vilde
bestøvere, når man sætter honningbier ud i naturen.
RV: Forestil jer hvis Roskilde - den dér ene gang om året hvor der er festival - ikke købte ekstra ind af øl til
festivalgæsterne? Det er hvad de vilde bier oplever når man sætter bistader op.
CJ: Vi anbefaler 3 km til Kat 1 og 2 naturområder, det er minimum.
En vigtig pointe at tage med hjem:
SKG: Rigtig mange af de tiltag kan tænkes ind i driften og gøre den billigere. Det er vigtige at tænke økonomien
ind i projekterne. Tænkt smartere!
AMF: Inspirer andre og skab samarbejder!
HHB: Grib den positive fortælling. Dét er der ikke ret mange der er imod. Livets mangfoldighed kan ikke fejes
væk som en lille nichefortælling!
RV: Vi skal bruge mange gode midler til at gøre biodiversitet interessant og praktiske at arbejde med, uden at
skræmme folk. Men samtidig skal vi der arbejder med det, erkende hvor sindssyg stort og skræmmende
biodiversitetstabet er, og hvor hamrende vigtigt det er at vi gør noget ved det nu!
CJ: Tænk stort, giv naturen plads!
Vi er over 200 mennesker samlet her med indflydelse på store arealer. Vi kan sammen gøre en forskel. Sammen
er vi stærke – ud og praktisér alle sammen!
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16:00-17:00
Ekskursion til Horsens gamle godsbaneterræn
Guide: Morten DD Hansen
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