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Bemærkninger til Agenda 21-planen
I en i øvrigt løfterig Agenda 21 plan, vil vi gøre opmærksom på noget som kan tolkes som en mangel eller
overseelse. I de indledende afsnit tales om at ”det grønne rum i byen spiller en stor rolle”, og at børn er optaget
af ”naturoplevelse i byen”. Begreber som ”biologisk mangfoldighed” nævnes i samme moment som ”rekreative
områder”.
Går man ned i planens substans får man imidlertid det indtryk at den biologiske mangfoldighed indfinder sig blot
man sikrer de grønne og rekreative områder. Det mener vi er en fejlslutning. Biologisk mangfoldighed knytter
sig derimod primært til den vilde natur som plejes og udvikles efter særegne regler. Gør man sig ikke denne
forskel klart og tager bevidst stilling for ”vild natur i byen” vil mangfoldigheden forblive som vision.
At den vilde natur ligesom de øvrige grønne områder er til glæde for københavnerne hersker der vel ikke tvivl
om. Spørgsmålet er kun hvor, hvordan og hvor meget. Efter vores opfattelse bør det tilstræbes at alle
Københavns børn fremover kan vokse op med et mindstemål af vild natur i nærheden af deres bopæl. Heri ligger
at attraktive, stille og bynære arealer skal gives lov til at springe i natur, ikke kun restarealer ved trafikerede veje
og jernbaner.
Det er vores opfattelse at fortrolighed med naturen, erhvervet tidligt i barndommen, øger ansvarsfølelsen for en
bæredygtig samfundsudvikling i voksenlivet.
Konkret vil vi foreslå at man straks i indledningen side 9, første afsnit, ændrer ”Fremme af biologisk
mangfoldighed,” til ”Beskyttelse af vild natur og fremme af biologisk mangfoldighed”.
I kapitlet om Bæredygtig byudvikling, side 15, afsnit 3, ændres sidste linie til ”Derfor er god arkitektur, god
funktionalitet, smukke og grønne næromgivelser, varieret vild natur, sunde materialer … etc.”
Under Bæredygtighed i planlægning, side 16, første afsnit, skrives: ”Det drejer sig bl.a. om bebyggelsesplan, de
enkelte bygningers udformning, grønne områder, vild natur, adgangsforhold …etc.”
Under Biologisk mangfoldighed og rekreative områder, side 20, Forslag til nye målsætninger, skrives: ”I
forbindelse med planer og nybyggeri skal der tages stilling til, hvordan eksisterende grønne områder og træer
kan indpasses i kommende anlæg, og hvordan nye grønne områder, herunder varieret vild natur, vandområder og
forbindelser, kan indpasses i lokalområderne”. Og videre: ”Inden 2007 vil kommunen udvikle en strategi for vild
natur og biologisk mangfoldighed i København …etc.”
Øverst side 21 skrives: ”Børn og unge i alle bydele skal have adgang grønne områder med varieret natur,
herunder vild natur.”
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