Bilag 2. Høringsnotat: Det grønne råds bemærkninger til Frederiksberg Kommunes strategi for bynatur og biodiversitet
Medlem af Det grønne råd Bemærkninger
Friluftsrådets Det er bestemt et fint udkast med mange gode og nødvendige
Kredsrepræsentation tiltag.
Men måske skulle "Det grønne råd", eller hvad det nu komme
til at hedde, nævnes, der hvor I nævner kommunens/
medarbejdernes opgaver og ansvar (virkemidler). Det er jo her
i denne sammenhæng Det grønne råd skal fungere som dels
rådgiver dels "djævelens advokat".
Forening for Bygnings- og FBLF vurderer, at respekten for de bevaringsværdige
Landskabskultur på bygninger mangler i strategien,
Frederiksberg

Dette gælder for såvel afsnittet "Principper for arbejdet med
det grønne, bynatur og biodiversitet", hvor det fremgår
nederst i 1. spalte at der kort sagt skal etableres bynatur på så
mange kvadratmeter som muligt, både i det offentlige rum
såvel som på privat areal. Det bør indarbejdes i dette afsnit at
bynatur naturligvis skal ske med respekt for alle de
bevaringsværdige bygninger på Frederiksberg.
Dette gælder også for afsnittet
"Opmærksomhedspunkter og dilemmaer". Som det fremgår af
den allerførste linje i afsnittet at bynatur og boidiversitet i en
tæt bebygget by ikke kan undgå at have utilsigtede effekter ig
enkelte tilfælde giver gener. Her foreslår FBLF, at der
indsættes følgende afsnit om: "Bevaringsværdige bygninger
På Frederiksberg er der ca 4000 bevaringsværdige bygninger.
Det er bygninger som indgår i kommunens 25 kulturmiljøer.
Disse bygninger skal respekteres i den kontekst de indgår i. De
bevaringsværdige bygninger er ofte omfattet af bevarende
lokalplaner, hvor der ikke må ske forandringer af facade eller
tag. Hvis der skal etableres bynatur på disse bygninger kræver
det særlig tilladelse fra kommunen".

Forvaltningens svar
I de relevante tilfælde inddrager forvaltningen Det grønne
råd blandt andet gennem høringer som denne, og i
strategiens afsnit ”Principper for arbejdet med det grønne,
bynatur og biodiversitet” under ”Frivillighed og
samskabelse” nævnes kommunens tradition for at
samarbejde med foreninger og frivillige aktører. Det er
derfor ikke forvaltningens vurdering, at Det Grønne Råd
specifikt skal indskrives i strategien.
Det er naturligvis vigtigt, at bynatur skal planlægges og
etableres med respekt for de bevaringsværdige bygninger
på Frederiksberg. I afsnittet ”Principper for arbejdet med
det grønne, bynatur og biodiversitet” under ”Bynatur og
det grønne skal implementeres i ethvert nyt projekt,
uanset størrelse” er der derfor tilføjet:
”Bevaringsværdige bygninger er ofte omfattet af
bevarende lokalplaner, hvor der ikke må ske forandringer
af facade eller tag. Hvis der skal etableres bynatur på disse
bygninger, kræver det således en særlig tilladelse fra
kommunen.”

Foreningen til Hovedstadens Jeg synes jeres forslag er til 6 ud af 6 stjerner. Lige i øjet og
Forskønnelse med vision.
Cyklistforbundet Cyklistforbundet mener det er et godt forslag til strategi.
Grønne områder opfordrer til bevægelse og motion - også
bæredygtighed transport som f.eks. cykling og gang til gavn
for sundheden for den enkelte og for fællesskabet.
Fonden for Træer og Miljø Jeg er normalt positiv overfor strategier, men mener at de skal
konkretiseres med nogle mål og handlingsplaner, for ellers
bliver det vanskeligt at følge op på, om strategierne bliver til
virkelighed.
I strategi-udkastet er der et par gange skrevet noget om
reduktion af CO2. Det er så vigtigt et emne, at jeg mener det
bør behandles i en selvstændig strategi. Biodiversitet og CO2
er ikke to alen af samme stykke, ofte tværtimod, og
behandling af de to emner i samme strategi kan vise sig at
være en hæmsko for begge.

Godt med en fin modtagelse hos foreningen.
Forvaltningen er enig med forbundet og glad for en fin
modtagelse.

Forvaltningen går i vinteren 2020-2021 i gang med at
udarbejde en opfølgende handleplan med et katalog over
tiltag og konkrete projekter, der skal bidrage til at øge
bynatur og biodiversitet i Frederiksberg Kommune. Dette
sker som led i udmøntningen af Puljen til bynatur og
biodiversitet, som blev afsat i forbindelse med Budget
2021-2022, og hvor indsatserne blandt andet sker på
baggrund af inddragelse af ekspertrådgivning.
Forvaltningen er enig i, at biodiversitet og CO2-reduktiuon
ikke er det samme, og at man ikke nødvendigvis forbedrer
CO2-udledningen samtidig med, at man skaber mere
biodiversitet. Men det er heller ikke nødvendigvis
hinandens modsætninger, og kommunen forsøger at
tilrettelægge sit arbejde, så begge dele opnås. Det kan for
eksempel være ved at lade et grønt areal overgå til eng og
dermed mindske både driftsmængden, hvilket bidrager til
at øge biodiversiteten samtidig med, at der kan opnås CO2reduktion gennem et mindre forbrug af maskiner.
Græsplæner slås oftest 26 gange årligt, mens engarealer
kun slås 2 gange årligt. Desuden kan man være
opmærksom på kvaliteten af grønne arealer i byen, så de
består i længere tid og dermed kan bidrage til at optage
mere CO2 – selv om det er en forholdsvis lille mængde i
bymiljøer.
Alligevel bestræber Frederiksberg Kommune sig på at
bakke op om CO2-reduktion i denne strategi. Andre af
kommunens strategier såsom Elbilstrategien og Strategi til

bekæmpelse af luftforurening behandler mere konkret
kommunens ambition om at reducere CO2-udledningen.
Derfor er det forvaltningens vurdering, at denne
kommentar ikke giver anledning til ændringer i udkastet til
Frederiksberg Kommunes strategi for bynatur og
biodiversitet.

