
Fingerbyens grønne handske 
Status for de grønne områder

Mens der stadig er god plads i 
mange af de større grønne områder i 
byranden, har blandt andet parkerne 
i København og på Frederiksberg 
sammen med Amarminoen – i særlig 
grad under corona – i de senere år 
været udsat for et stigende publi-
kumspres og alternative anvendelser.
Behovet for opgraderinger af publi-
kumsfaciliteter i de grønne områder 
har været stærkt omdiskuteret, og der 
foregår en løbende planlægning for at 
kunne håndtere flere besøg. Arealer 
og faciliteter til klimatilpasning bliver 
i stigende grad efterspurgt og tilladt 
ligesom arbejdet med biodiversitet 
har nødvendiggjort en ændret drift i 
de grønne områder. 

Fremtiden for de  
grønne områder

Fra myndighedernes side arbejder 
man på en udvidelse af de grønne 
kiler, hvor særligt skove og natur-
områder tæt på byen skal kunne 
anvendes til almindeligt friluftsliv og 
at nyt rekreativt byggeri skal være 
tilgængeligt for offentligheden. En 
løsning på fremtidens øgede besøgs-
intensitet og ønsker til indpasning af 
nye funktioner i kilerne kan være en 
yderligere zonering. Der er ingen tvivl 
om klimatilpasningsanlæg, biodi-
versitet og naturlige processer vil få 
større betydning. 

Endelig vil den grønne omstilling 
sætte bylandbrug på dagsordenen 
– en stort set fraværende sektor i 
forvaltningen af de grønne områder i 
dag. To helt centrale opgaver er dels 
at få afklaret rollefordelingen indenfor 
den overordnede fysiske planlægning 
mellem stat og kommune, dels at 
styrke  samarbejdet mellem kommu-
nerne, så der kan findes løsninger på 
den manglende sammenhæng i natur 
og infrastruktur på tværs af kommu-
negrænsen.

Københavnsegnen er generelt velforsynet med grønne områder, men de er skævt 
fordelt med et generelt underskud i de indre dele, mens de ydre dele i fingerbyerne er 
velforsynede. Størstedelen af de grønne områder i Storkøbenhavn er som sådan godt 
beskyttede, men er samtidig under pres fra flere sider alt efter type og beliggenhed. 
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