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Angående ”Naturens Dag” og center for parks og naturs naturvejledning.
Kære Ayfer, Jon og Lykke.
For cirka 4 år siden sparede I, i Center for Park og Natur i Københavns kommune penge.
Det gjorde I ved at nedlægge og lukke teknisk forvaltnings naturvejlederaktiviteter i Københavns kommune.
De aktiviteter der i gennem mange år havde formidlet det arbejde som tekniks forvaltning i
KBH udfører, men som også i stor grad har formidlet kommunens syn på de grønne områder i
byen til byens borgere.
I Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet i København synes vi det er for dumt.
Vi så gerne, at der igen blev rejst midler til at formidle byens natur, den biologiske mangfoldighed og Københavns kommunes indsats for at fremme denne.
Derfor har vi et forslag.
DN og Friluftsrådet arrangerer hvert år ”Naturens dag” i Danmark. Denne dag sætter fokus på
naturen overalt i landet. Hvert år ligger Naturens dag, den anden søndag i september.
”Naturens dag” bør Københavns kommune tage til sig som sin egen!
”Naturens dag” bør teknisk forvaltning/center for park og natur, udnytte som et springbræt til,
at fortælle alle de gode historier I ligger inde med om naturen i København.
I bør formidle jeres biologiske mangfoldighedsplan for kommunen denne dag.
I bør invitere alle københavnere på ”Naturens dag”, for at fortælle dem, hvorfor der vokser
højt græs rundt om de store træer i Amorparken. Hvorfor fuglefodring ved Damhussøen er en
dårlig ide. Hvorfor grønbroget tudse er speciel i Nordhavnen. Osv.
Jeres forvaltning ligger inde med et væld af historier om naturen i København som mange borgere undrer sig over, men ikke kender svar på.
Der er mange i København der stiller spørgsmålet: ”Natur, findes det i København??”
Der er sågar folk, der ikke mener natur harmonerer med en moderne storby!??
I Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening kunne vi ikke være mere uenige. Vi mener,
at enhver moderne storby bør have et væld af bynær natur til glæde for de mange borgere,
der bor i byen.
Det tror vi sådan set, at Center for Park og Natur er enig med os i? Problemet er, at vi ikke får
formidlet vigtigheden af natur i byen.
Hvis vi ikke får formidlet det fantastiske og vigtige i, at der vokser svaleurt ved Rigshospitalet,
er flagermus i Assistents Kirkegård, at det er mørkt på Amagerfælled om natten, eller at der

vokser strandasters i Amager Strandpark – hvis vi ikke får formidlet dette, så er det kun få
Københavnere, der kender de gode historier.
Vi vil at alle Københavnere skal kende til naturen i byen! Vi vil at Københavneres naturforståelse skal vokse, så flere får lyst til at komme ud og opleve den og hjælpe med at passe på den.
En høj naturforståelse i Danmarks hovedstad er ekstrem vigtig. Det er her, mange danske politikker bor, det er her vigtige love om natur i hele landet bliver skrevet under. Derfor er det et
problem, hvis vi i hovedstaden, bevæger os ud af en vej, hvor vi kommer længere og længere
væk fra naturen.
I København er vi heldige, at vi har bynært natur, hvor alle disse positive historier kan fortælles. Vi er dog uheldige, at Københavns kommune ikke har afsat ressourcer til denne vigtige
opgave.
At teknisk forvaltning har valgt at droppe deres naturvejledning til Københavnske borgere fuldstændigt synes vi er ærgerligt.
Vi vil derfor opfordre jer til, i det mindste en gang om året, at lave en masse professionel naturvejledning som sætter fokus på den biologiske mangfoldighedsplan som Københavns kommune har stået bag.
”Naturens dag” – er en glimrende mulighed for Københavns Kommune at sætte fokus på parkerne, havnens biodiversitet og forvaltningen af den bynære natur.
Man kunne også, med lidt strategisk overvejelse, bruge dagen til indvielse af nye lommeparker, indvielsens af den nyopgravede Harrestrup å, indvielse af nye strand i Valbyparken, indvielse af flagermusemast i fælledparken, osv.
Hvert eneste år, ville center for park og Natur, have relevante historier og projekter som
kommunen kunne sætte fokus på, på ”Naturens dag” og fortælle om til de københavnske borgere.”
Vi ved, at center for park og natur allerede har ansat højt kvalificerede medarbejdere, der
nemt ville kunne løfte denne opgave.
Vi foreslår dog – at Center for Park og Natur opretter et samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningens naturvejleder om at arrangere Naturens dag hvert år.
BUF har nemlig ansat mange højt kvalificerede naturvejleder, som nemt kan hjælpe med at
fortælle disse historier til byens borgere. Og som måske allerede har gang i egne ”naturens
dag” arrangementer!? Københavns kommune bør lave en samlet koordineret indsats for at
formidle naturen i København denne dag. Og et samarbejde mellem de to forvaltninger, kunne
skabe et væld af aktiviteter, der denne dag satte fokus på naturen overalt i byen.
Vi foreslår at ”Center for Park og Natur” skal lede denne indsats hvert år. ”Center for Park og
Natur” ved, hvilke projekter der fortjener opmærksomhed, og hvor Københavns kommune har
gode historier at fortælle, som sætter fokus på den biologiske mangfoldighed.
”Naturens dag” arrangeret af Københavns Kommune, skal være for alle borgere – ikke kun de
københavnske skoleelever, som BUFs naturvejledere normalt henvender sig til.
Finansering: Vi håber Center for Park og Natur kan se det fornuftige i at afsætte egne ressourcer til at lave en stor årlig, københavnsk naturvejledningsdag på ”Naturens Dag”.
Vi vil dog samtidig rette opmærksomheden på, at det er muligt for Københavns Kommune at
søge penge til naturens dag ved Friluftsrådet.
Denne mulighed benytter Vejle kommune og Middelfart kommune sig af. De har de sidste par
år, med afsæt i Naturens dag, sat fokus på den natur de har i deres kommuner. De har søgt
og fået, finansiering til dette via Friluftsrådet.
I kan læse om hvordan kommuner kan arrangere naturens her:
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/formidling-og-undervisning/naturens-dag/naturens-dagfor-arrangoerer.aspx
I kan her endvidere downloade Middelfarts og Vejle kommunes programmer for Naturens dag
2012 til inspiration.
Og selvfølgelig – er her link til den officielle Naturens Dag hjemmeside: www.naturensdag.dk
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Vi håber meget at I vil gribe bolden og følge op på denne udfordring ved at arrangere et naturens dag-program allerede i 2013/14. Vi vil naturligvis stå til jeres disposition, hvis I har
spørgsmål eller har brug for inspiration og ideer.

Med venlig hilsen
Rune Kjærgaard Lange og Flemming Hansen
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