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Biodiversitet som politisk og etisk agenda
Biodiversitet som byudviklingsstrategi•	
Efter kommunalreformen - frem mod den 3. kommuneplan•	
Hjemmel?•	

Landskabsøkologiske principper
Prioriteret liste over værktøjer•	
Arbejde med overgangszoner, korn-størrelser og kanthabitater•	

Cases
Komprimerede habitater fra nærområdet - ARC-Wildlife (2011-)•	
Det blankpolerede midtbyprojekt - High-Line (2009-)•	
Den store pragmatiske - Femern Bælt (2011-)•	
By-land sammenfletning - Grøn Strukturplan SIilkeborg (2010-)•	

Kneb, fif og afrunding



“Biological diversity is the variety and variability among living 
organisms and the ecological complexes in which they occur.” 
U.S. Congress Office of Technology Assessment (1987)



Vi er midt i den sjette masseuddøen - grundet menneskets miljøpåvirkning
Rockström, Johan et al (2009), ‘A Safe Operating Space for Humanity’ i Nature 461

Hvorfor tage sig af det?

Nye traktater - stop tilbagegangen af arter inden 2020
EU’s -  2020 Biodiversity Strategy (2011)
FN’s - Nagoya protokollen (2010)

FN’s naturpanel under oprettelse
UN Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES

Varierede og oplevelsesrige landskaber
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Det kommunale frirum?



“Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de sam-
fundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne 
landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt 
grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og 
plantelivet.”
 -Lov om planlægning §1, stk. 1

“[Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for...] (...)
13) varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden 
af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forb-
indelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindel-
ser,...” 
 -Lov om planlægning §11a, nr. 13

“[I en lokalplan kan der optages bestemmelser om] (...)
9) udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, 
herunder om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af beplantning og 
beplantningsforhold i øvrigt, herunder beplantningens tilladte højde, samt 
belysning af veje og andre færdselsarealer,
10) bevaring af landskabstræk i forbindelse med bebyggelse af et område, 
der inddrages til bymæssig bebyggelse eller sommerhusbebyggelse, “
 -Lov om planlægning §15 stk. 2, nr 9-10

formål

kp-katalog

lp-katalog

Hjemmel?



Landskabsøkologiske principper
størrelse ift. antal af arter - Elfstrom, B.A. (1974)



Landskabsøkologiske principper
biodiversitet & prioritering - Forman, R.T.T. (1995)

1) habitat diversitet 
2) (menneskelig) forstyrrelse
3) “landskabs-element” indre størrelse
4) alder
5) forskelle på naboområder
6) grad af isolation



Landskabsøkologiske principper
overgange og størrelsesdiversitet



ARC Wildlife Crossing HMTB + MVVA (2011-)



ARC Wildlife Crossing HMTB + MVVA (2011-)



ARC Wildlife Crossing HMTB + MVVA (2011-)



ARC Wildlife Crossing HMTB + MVVA (2011-)



NY High-Line 
Diller&Scofidio + James Corner (2009-)



NY High-Line 
Diller&Scofidio + James Corner (2009-)



NY High-Line 
Diller&Scofidio + James Corner (2009-)



Fresh Kills 
James Corner & Stan Allen (2006)



Femern Bælt - DK-anlæg
Schønherr+Rambøll,Arup&TEC (2010-)



Femern Bælt - DK-anlæg
Schønherr+Rambøll,Arup&TEC (2010-)



Femern Bælt - DK-anlæg
Schønherr+Rambøll,Arup&TEC (2010-)



Grøn Stukturplan - Silkeborg (2010-)
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Biodiversitet i en integreret planlægning - fif & kneb
inddragelse af flere faggrupper - økologer/biologer i kommuneplanlægning og tegnestuer•	
når du arbejder som arkitekt - tænk gradienter & succession sammen med de rumlige intentioner•	
lokale indgreb kan have regionale og endda international indflydelse - og vice versa•	
ikke alle gode intentioner er nødvendigvis relevante - husk Formans hieraki•	
tænk i habitat-potentialer - arbejde proaktivt med de historiske landskabskort•	
lidt har altid ret - biodiversitet er en strategi og ikke et slutmål•	


