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Høringssvar i forbindelse med landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning - 
nye grønne kiler og bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler 
 
I Akademiraadet følger vi de fysiske forandringer, der sker i disse år i de danske byområder og åbne 
landskaber. Forandringer, der er en følge af de større byers øgede urbanisering, behov for grønne 
energiformer og afbødning mod klimaforandringer. Vi er optagede af, om disse forandringer sker 
med respekt for vores fælles natur- og landskabsværdier og til stadighed sikrer borgerne adgang til 
grønne områder, natur og kyst.  
 
Det er derfor positivt, at den foreslåede ændring udvider hovedstadsområdets sammenhængende 
grønne struktur - dog blot en anelse ved at inkludere i forvejen beskyttet natur, henholdsvis fred-
skov og særlige naturbeskyttelsesområder.  
 
Samtidig vises de grønne kiler i sammenhæng med de Natura 2000 udpegede områder. Det giver os 
anledning til at påpege, at den klimakrise vi befinder os i, med et hastigt tab af biodiversitet, ikke 
alene løses med kvantitet. Kvaliteten af de grønne kiler er derimod et åbenlyst potentiale, for at 
sætte retning mod at afbøde effekterne af klimakrisen og udvide de grønne områders værdi – både 
æstetisk og oplevelsesmæssigt. En plan for at højne naturindholdet i de eksisterende grønne kiler vil 
være en oplagt mulighed for at kunne øge biodiversiteten, kvaliteten og variationen af naturtyper 
som skove med lysåbne områder, vådenge og overdrev i en sammenhængende planlægning. Her 
tænker vi også, at lavbundsjorder spiller en central rolle i muligheden for at udvide grønne sam-
menhængende strukturer og skabe resiliens ift. klimaforandringer som periodevis øget nedbør og 
opstuvning af vandmasser.  
 
I de grønne kiler må naturen have forrang, og ses som en ressource i forhold til klimakrisens udfor-
dringer, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at vende udviklingen i tabet af biodiversitet. Derfor må 
der også være særlig fokus på, at når eksisterende bygninger til almene formål fornyes i de grønne 
kiler, skal de kunne etableres og fjernes igen med så lille et aftryk på naturen som muligt. 
 
Muligheder for god adgang, ly og læ i naturen har stor betydning for, at vi som mennesker får lyst til 
at opholde os i længere tid i naturen. Her er det oplagt at se på de grønne kiler som en ressource for 
naturoplevelser og rekreation. 
 
At kunne fordybe sig og finde ro i naturen er afgørende for vores trivsel. At lære naturen at kende 
gør os i stand til at holde af den og passe på den. 
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Tilladelse til opførelse af skovbørnehaver og nye bygninger til almene formål er derimod udtryk for 
en glidebane, hvor de grønne kiler igen skal udnyttes og gøre nytte, snarere end blot være natur. 
Forslaget indebærer at denne natur tilpasses en gruppes særlige behov, med den konsekvens at an-
dre brugere udelukkes. Når først skovbørnehaven står opført, bliver næste skridt måske en lege-
plads og dernæst et hegn om denne, og så er området ’privatiseret’, og ikke mere den grønne kile, 
som skulle være til gavn for en bred almenhed. Initiativet betyder således, at både de grønne områ-
der for rekreation reduceres, samtidig med at områdernes potentiale som et instrument til et mere 
bæredygtigt og klimatilpasset samfund indskrænkes. 
 
Det virker kortsigtet at give køb på de grønne kilers status, for at afbøde byernes øgede urbanise-
ring. De store byer bør i stedet løfte deres ansvar for at indtænke grønne områder, sociale og kultu-
relle tilbud tidligt i deres planlægning af nye udviklingsområder. Byzone-områder, der grænser op til 
de grønne kiler, kunne også aktiveres, så behovet for flere skovbørnehaver blev dækket via partner-
skaber mellem hovedstad og omegnskommuner. 
 
De grønne kiler har udviklet sig fra en stærk idé i den fysiske planlægning til en markant grøn le-
vende struktur i hovedstadsområdet, hvor en forøgelse af naturindholdet kan bidrage til et grøn-
nere og mere varieret Danmarkskort. Det vil sætte retningen mod den bæredygtige dagsorden, der 
er så afgørende for at afbøde klimakrisens effekter. 
 
Vi stiller os gerne til rådighed for et møde og en videre dialog om dette. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
AKADEMIRAADET 
Landskabsudvalget 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunst-
neriske spørgsmål. Akademiraadet er statens rådgiver i spørgsmål om billedkunst, arkitektur og planlægning, og står til 
rådighed for kommunerne og regionerne. Akademiraadet behandler henvendelser fra statslige myndigheder og kan på 
eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over 
for offentligheden. Rådets medlemmer er valgt i en demokratisk proces af de billedkunstnere og arkitekter, der udgør 
Kunstnersamfundet, og er en uafhængig og upolitisk organisation.  

 


