
Baggrund for deba  en
Alle interesserer sig for naturen i byen. I mange off entlige grønne områder sker der en gradvis og eksperimenterende om-
s� lling af plantevalg og dri� sform, der understø� er natur og skaber øget biodiversitet. I private og almene boligområder er 
dri� en o� e mere konserva� v eller regelstyret, og det går o� e langsommere.  Natur er dog et stort ønske, både blandt beboe-
re og dri� spersonale, der vil have mere natur, men også mindre arbejdskrævende dri� . Succesen måles i den grad på dri� en, 
og netop dri� en er et stort usikkerhedsmoment , fordi der o� e er forskellige holdninger � l, hvordan naturen skal se ud, og 
hvordan plejeniveauet skal være. 

Målsætning
Indslaget skal både fokusere på de problemer, der er med omlægning af dri� en i boligområderne, men også på forståelsen og 
forholdet � l øget naturindhold i boligområderne.  Det skal foregå både på et prak� sk og et akademisk plan og skal medføre, at 
der bliver  ere og bedre naturområder i boligområderne, og at de bliver dri� et rig� gt. 

Nogle udfordringer
Denne oms� lling er ikke al� d uden problemer. Naturens står i kontrast � l de havetradi� oner, vi kender. Naturen rummer o� e 
og overvejende de hjemmehørende arter, som bedst understø� er biodiversiteten, men som også følger årets gang og visner 
om e� eråret. De har ikke endeløs blomstring, sundhed, stærk du� , farver, frugter som de haveplanter, vi igennem århundre-
der har udviklet. 

Grundlæggende kan problemerne de neres således:
• Manglende viden om, hvad natur er i forhold � l kulturlandskabet 
• Manglende forståelse for hvad naturen også betyder (slidtage, kedeligt e� erår, manglende blomstring, uønskede insek-

ter...)
• U� dssvarende uddannelse af dri� spersonale
• Manglende gartnerisk interesse

Hvorfor skal vi have mere natur i boligområder:
Naturen skal understø� e biodiversiten og skabe mere og  ere naturlige processer byen,  ere insekter, fugle, renere lu� , 
vand og jord. 
Desuden skal den understø� e og symbolisere et mere ansvarsfuldt forhold � l vores omgivelser, universelt og lokalt. 
Og så skal den skabe mere socialt liv i boligområderne.

Naturen i boligområderne  
- dri   og dilemma
...Et deba  ndlæg fra Danske Landskabsarkitekter 

over tre e  ermiddage på Have og Landskab 21
Se programmet på bagsiden

Have og Landskab 2021 a� oldes på Jernbjerggaarden, C.A. Olesensvej 2, 4200 Slagelse.
Deba� en om Naturen i boligområderne foregår i lokale 2 på messen.
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Programmet for de tre dage:

Onsdag d. 25.8. kl. 14.45 - 15.15:

Hvad vil og kan landskabsarkitekterne?
Introduk� on ved DL’s formand Mar� n Hedevang Andersen.
Landskabsarkitekterne rolle i design og planlægning af 
natur, og hvad vi kan bruges � l inden for vores fagområde, 
både som rådgiver og bygherre, som formidlere af viden 
om eff ekten af naturen, om forskning og om dri� søkonomi.

Hvad er den mest gavnlige natur?
Biolog og rådgiver om vild natur og biodiversitet Rikke 
Milbak fortæller om, hvad naturen i boligområderne skal 
indeholde, så den på bedst mulig måde understø� er biodi-
versiteten.

Diskussion med salen.

Torsdag d. 26.8 kl 14.00 - 14.30

Hvad vil beboerne og dri  en?
Dri� schef i Glostrup Boligselskab Pernille Frederiksen for-
tæller om, hvad beboerne og dri� en vil opnå med omdan-
nelse af Glostrup Boligselskabs store grønne områder � l 
mere naturvenlig dri� . 

Projek  orslag med klima  lpasning og naturområder
Landskabsarkitekt Niels Lützen fortæller om projektets ho-
vedtemaer og hvilke metoder og � ltag � l ændret udform-
ning og dri� , der indgår i projektet i Glostrup Boligselskab. 
Projektet udføres også som et klima� lpasningsprojekt i et 
samarbejde med Glostrup Forsyning. 

Diskussion med salen. 

Fredag d. 27.8 kl. 12.30 - 13.00 

Målre  et kommunal indsats i frem  den
Dri� schef Claus Dahl i Høje Taastrup Kommune fortæller 
om mål og udfordringer med det omfa� ende program i 
forvaltningen, der skal øge natur og biodiversitet i kommu-
nens mange boligselskaber. 

Hvordan lykkes det?
Ejendomsmester Chris� an Jensen fra Kildeparken i Glad-
saxe fortæller om det projekt, som Kildeparken gennem-
førte for 5 år siden som et større LAR-projekt, der e� erlod 
store naturområder. Afdelingen har målre� et arbejdet med 
dri� en, og har høstet mange erfaringer med maskiner, 
naturindhold, udvikling mv. 

Diskussion med salen.
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