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Odense Letbane
Illustration af letbanen på Middelfartvej. Der tilføjes et 8 meter bredt græstæppe med en
ny trærække i midten af vejen. Desuden tages der hensyn til den eksisterende platan-allé.
Odense Letbane planter to nye vejtræer for hvert vejtræ de fælder.

Forord
Odense gennemgår i disse år en omfattende transformation fra stor dansk by til dansk storby. Der sker en fysisk forandring, hvor Odense fortættes, og en mere levende og oplevelsesrig storby vokser frem. Odenses grønne profil er en af byens stærke eksisterende kvaliteter,
som vi vil bevare og udvikle. I Odense skal der både være plads til storbyens dynamik, liv,
oplevelser, stærke fællesskaber og varierede grønne områder. Det giver det gode liv i byen.
Dét er den helt særlige Odenseanske storby.
Den grønne by er en vigtig del af Odenses identitet. Byens grønne kvaliteter er ofte det første
odenseanere og besøgende nævner, når de skal beskrive Odense, og sådan har det været i
flere hundrede år. Lige siden Odense Kommune i 1875 købte Fruens Bøge, har kommunen
løbende investeret i blandt andet vejtræer, parker, skove og naturområder. I forbindelse med
transformationen af Odense til en tættere by er der kamp om pladsen, men vi vælger at se
transformationen som en mulighed for at sikre og udvikle Odenses særlige grønne storbyprofil. For at skabe Danmarks Grønneste Storby.
Investeringen i grønne kvaliteter er efterspurgt af borgere og boligsøgende. Det giver en
smukkere by, skaber bedre fysisk og mental sundhed, understøtter udviklingen af gode fællesskaber, giver en række miljømæssige fordele og øger antallet af planter og dyr - og så er
det en god samfundsmæssig forretning. Samlet set er investeringer i grønne kvaliteter en
god idé.
Derfor investerer mange byer i at blive mere grønne - men vi har et forspring, og det forspring vil vi bevare og udbygge.
Vi vil tænke grønt på nye måder i den tætte by, når byen udvikles; f.eks. gennem grønne
facader og tage, bytræer og midlertidig grønt på byggegrunde. Derudover vil vi også
videreudvikle de grønne kvaliteter i byens parker, ådale, forstæder og de større skov- og naturområder uden for byen. F.eks. ved at bruge de øgede mængder regnvand, ved at skabe
blomstrende vilde vejrabatter og ved at plante mere skov.
At ville være Danmarks Grønneste Storby er et ambitiøst mål, som kommunen ikke kan nå
alene. Det kræver en bevægelse på tværs af mange forskellige parter, der alle vil være med
til at skabe en mere grøn by. Derfor er denne handleplan udviklet i samarbejde med en lang
række grønne foreninger og borgere, som har udvist initiativ og har foreslået en lang række
gode indsatser. Derfor vil implementeringen af handleplanen ske i samarbejde med borgere,
foreninger, virksomheder og fonde.
Sammen kan vi skabe en helt særlig, grøn storby
og sætte nye standarder for godt samarbejde, mens vi gør det.
Jane Jegind, by- og kulturrådmand

Samarbejdspartnere
At skabe Danmarks Grønneste Storby kræver, at mange
parter deltager. Borgere, virksomheder, foreninger mv.
Jo flere, der bidrager til at skabe en grøn by, jo længere
kommer vi.
Derfor har en lang række grønne aktører bidraget til
handleplanen - både ved at komme med idéer, kommentarer og synspunkter til workshops men også efterfølgende ved at melde sig som samarbejdspartnere til
konkrete handlinger i handleplanen.
Her følger en oversigt over alle dem, der har givet værdifulde idéer og kommentarer - og en oversigt over dem,
der har meldt sig som samarbejdspartnere.
Workshopdeltagere der har bidraget med idéer og kommentarer til handleplanen
At Danse med Livet
Beboerforeningen for Godthåbsgadek.
Bordals Have
Byforeningen
Civica
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening Fyn
Det Grønne Råd
Friluftsrådet
Fælleshaven Engelund
Fælleshaven Rubra
Gro Odense Byhaver
Halmhuset Odense
Heltengen - Kolonihaveforening

International Garden
Klosterhavens Venner
Naturvejledere
Nordfyns Biavlerforening
Nordisk Naturterapi
Odense Bys Museer
Odense Fødevarefællesskab
Private borgere
Skibhusgården natur & friluftscenter
SPIS! Odense Food Festival
Tarup-Davinde I/S
Urban Circle
VandCenter Syd
Volderslev bylaug

Samarbejdspartner			

Handling nr.

VandCenter Syd			
Danmarks Naturfredningsforening
Gro Odense Byhaver			
Biavlerforeninger			
Halmhuset Odense			
Friluftsrådet				
Plant et Træ 			
Dansk Ornitologisk Forening		
Fælleshaven Rubra			
UNG Danmarks Naturfredningsforening
Byforeningen				
Bordals Have				
Odense Blomsterfestival		
SPIS! Odense Food Festival		
Naturvejlederforeningen		
Odense Bys Museer			
Fælleshaven Engelund			
Beboerforeningen for Godthåbsgadekv.
Det Grønne Råd			

1,7,9,10,12,22,27,30,32,33
4,5,18,21,24,25,26,32
4,6,8,13,14,30
2,7,11,15,26
3,4,8,9,30
18,21,22,31,32
1,14,24,27
17,18,21,32
11,13,15
19,23,26
6,26
5,13
2,3
8,14
19,31			
29
13
6
28

Der er plads til at mange flere kan bidrage til skabelsen
af Danmarks Grønneste Storby. Vi vil generelt tænke involvering ind i så høj grad som muligt i alle indsatserne,
f.eks. i samarbejde med: fonde, organisationer, gadeforeninger, grundejere, borgere, boligforeninger, virksomheder, skoler og institutioner.
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Hvad er
Handleplan for Danmarks
Grønneste Storby
Handleplanen viser, hvordan vi vil skabe Danmarks
Grønneste Storby i samarbejde med samarbejdspartnere
i Odense.
Det grønne er i forbindelse med Odense som Danmarks
Grønneste Storby defineret som alt det grønne og blå,
man kan se, opleve og opholde sig på.
Det grønne er:
•
Grønne facader, grønne tage, blomsterrabatter,
byhaver og bytræer
•
Lommeparker, lokalparker, kvarterparker, havnen
og kirkegårde
•
Ådale, fjorden, naturområder og skove
Det er ambitiøst at have et mål om at blive Danmarks
Grønneste Storby. Handleplanen for Danmarks Grønneste Storby er det bedste bud på, hvordan vi med en
række handlinger kan bevæge Odense i retningen af at
blive Danmarks grønneste.
Handleplanen er et dynamisk bruttokatalog, der indeholder en bred vifte af projekter, som vil bidrage til at gøre
Odense til en grønnere by.
Danmarks Grønneste Storby understøtter alle By- og
Kulturudvalgets 6 udvalgsmål, i større eller mindre omfang. Handleplanen understøtter dog særligt udvalgsmålene:
•
Udvikle hele Odense med kvalitet og bæredygtighed
•
Understøtte aktive fællesskaber og sammenhængskraften i storbyen
•
Fremtidssikret udvikling og vedligehold af bygninger, veje og faciliteter

Grøn facade på svømmehallen på Klosterbakken

Der er ikke øremærkede midler til handleplanens handlinger, men handlingerne tænkes realiseret på forskellige
måder:
•
Der kan findes midler ved de årlige budgetforhandlinger
•
Foreninger, grundejere og virksomheder kan udføre eller deltage i dele af handlingerne
•
Nogle af handlingerne vurderes at kunne realiseres sammen med fonde

Klatrevæg ved Åstien
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Definition på Danmarks Grønneste Storby
Handleplanen definerer Odense som Danmarks Grønneste Storby således:
• Det er en proces og en retning at udvikle og fastholde Odense som Danmarks Grønneste Storby
•

Odense bygger videre på de grønne styrker og 		
potentialer som byen har i dag

•

Odense fokuserer på de områder, hvor Odense 		
har grønne mangler, og hvor man i forbindelse 		
med transformationen af byen har nye grønne 		
behov og ønsker fra borgerne

Strategiske mål for Danmarks Grønneste Storby
• Alle odenseanere skal have maks. 300 meter til et
grønt område fra deres bolig via veje og stier
•

Skov- og naturarealer skal fordobles. Niveauet fra
2009 skal være fordoblet inden 2030

•

Der etableres et sammenhængende skov- og naturområde med stier rundt om Odense

•

Hver gang Odense Kommune laver større infrastrukturprojekter, anlægger vi mere eller bedre erstatningsnatur end minimumskravet i lovgivningen

•

1 til 2 - hver gang der fældes et vejtræ plantes to
nye - så vi når målet om, at antallet af vejtræer skal
ligge på minimum 23.000 stk

•

Minimum 80 % af borgerne i Odense skal være vidende om det grønnes betydning for Odense og oplever Odense som en grøn by

Grøn facade, Hundertwasser i Wien

Mere grønt i Odense
- Grønne principper for kerneopgaverne
Det er ikke bare handleplanens konkrete indsatser, der
skal sikre at vi skaber Danmarks Grønneste Storby. Det
skal vi også ved at følge en række principper i kommunens planlægning, drift- og øvrigt anlægsarbejde:
Planlægning
Kommuneplan:
• Tydeligere bestemmelser og rammer for det grønne
• Tydeligere formuleringer omkring hvad der er grøn
kvalitet
• Bedre kortlægning af lommeparker, lokalparker og
kvarterparker
Lommepark i Paris
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Lokalplan:
• Tydeligere fokus på hvad der er hjemmel til og hvad
man skal nå med dialog
• Et øget fokus på at få grønt ind i dialogen omkring
projekter og ind i de lokalplaner som dialogen ender
med
• Øget fokus på at bevare eksisterende træer, grønne
områder og stier
Myndighed
• Tydeligere fokus på hvad der er hjemmel til og hvad
man skal nå med dialog
• Et øget fokus på at få grønt tidligt ind i dialogen omkring projekter og ind i de byggesager som dialogen
ender med

Munke Mose

Anlæg
• Grønne elementer som vejtræer, blomstrende vejrabatter og lignende skal medtages som en fast del af
alle vejprojekter, og der skal samtidig sikres anlægsøkonomi til det
• Hver gang der fældes ét vejtræ, skal der plantes to
nye.
• Fokus på at der skal være stor variation i artssammensætningen, når der plantes nye vejtræer
Drift
• En mere nænsom og differentieret drift af grønne
elementer i parker, langs veje og i skov- og naturområder. Det kan være mosaikslåning af natur- og græsarealer, delvist nedskæring af hegn og buskads og at
bevare døde træer og grenbunker i skove og parker

Kongens Have

Organisation
• Inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder
ved udvikling og implementering af grønne projekter
• Nedsætte en følgegruppe i By- og Kulturforvaltningen
og Bystrategi der fortsat skal have fokus på at udvikle Odense i en ambitiøs grøn retning
• Følgegruppen kan f.eks. fokusere på, hvordan biodiversitet, friluftsliv og æstetik kan udvikles sammen
i de grønne områder i Odense. Gruppen kan også se
på de udfordringer, der kan være mellem vejtræer,
belægninger og belysning, så der findes gode kompromier og løsninger
• Følgegruppen skal også arbejde for, at der udarbejdes
et grønt regnskab, så man kan sammenligne data for
det grønne mellem 6-byerne på en bedre måde end i
dag. Et tilsvarende regnskab findes på trafikområdet
• Afdække mulighederne for medfinansiering fra fonde
af konkrete handlinger fra Handleplanen for Danmarks Grønneste Storby
Mountainbike på Stige Ø
Foto: Brian Jagd Mauritzen
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Hvorfor skal Odense være
Danmarks Grønneste Storby
Handleplanen for Danmarks Grønneste Storby står på
skuldrene af en lang række initiativer, som Odense Kommune allerede har taget; f.eks. grønne initiativer i Handlingsplan for Mobilitet og Byrum, Klimaklar i Skibhus og
andre samarbejder med VandCenter Syd, Skovrejsningsprojekter som f.eks.. Elmelund Skov og Fra Gade til By,
der arbejder med grønne tage og grønne facader.
Der er en række argumenter for at beskæftige sig med
og investere i det grønne i Odense.
Det grønne er én af Odenses styrkepositioner
Odense har allerede mange grønne områder og mange grønne og blå kvaliteter. Byen har en grøn struktur,
hvor parker og naturområder er rimelig jævnt fordelt ud
over byen. Målinger viser, at ca. 93 % af alle odenseanere har max. 300 m fra deres bolig til et grønt område.
Odense har derfor en grøn struktur, som er en styrkeposition at bygge videre på.
Det grønne er en vigtig del af byens identitet
Odenses grønne områder er en vigtig del af byens liv og
identitet, både til hverdag og til særlige arrangementer. Frokost på græsset i Kongens Have, en gåtur langs
Odense Å eller Tinderbox i Tusindårsskoven er nogle
eksempler på, at de grønne områder er en vigtig del af
byens liv og identitet.

Havnen

Det grønne giver Odense en særlig storbyprofil
Odense har muligheden for at tilbyde storbyens dynamik, oplevelser og jobskabelse på den ene side og på
den anden side det grønne, naturoplevelser og gode
fællesskaber. Det grønne spiller en afgørende rolle for
udviklingen af Odenses særlige storbyprofil.
Mange andre byer investerer i det grønne for at tiltrække borgere og virksomheder
Andre danske storbyer som Aalborg, Århus og København investerer i det grønne. Det gør mange andre
byer i verden også. De investerer i det grønne, fordi det
styrker byernes mulighed for at tiltrække virksomheder
og borgere. Århus vil f.eks. plante 10.000 bytræer frem
mod 2025. Hvis Odense skal fastholde sin grønne styrkeposition, skal der derfor fortsat investeres i det grønne - for at få og fastholde positionen som grøn storby.
Odenses transformation betyder behov for mere grønt
Samtidig med at Odenses bygges tættere, og der kommer flere indbyggere, er der også en øget efterspørgsel efter grønt og grønne områder. En undersøgelse fra
20171 viser, at det grønne er den næstvigtigste faktor
for folk i forbindelse med valg af bolig. Jo ældre man
Odense Å ved Saabye Stryg
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bliver, jo vigtigere er det grønne for folk.
Da der er mindre plads i den tætte by, vil det ofte være
de mindre pladskrævende grønne elementer som grønne
facader, bytræer og lommeparker, der er mulighed for at
etablere. De mange nye borgere efterspørger også grønne områder, hvor man kan mødes, og grønne områder
der kan bruges på nye måder. En tættere by giver derfor
også et øget behov for f.eks. attraktive lommeparker,
gode stier til cykling og løb samt større naturområder,
der kan ligge i byens kant.
Kongens Have

Grønne områder er vigtige når folk vælger bolig
– også for boligprisen
Grønne områder har stor betydning for, hvor folk vælger
at bosætte sig. Undersøgelser viser, at det grønne er en
så stor kvalitet, at det kan få os til at flytte efter det.
Grønne gaderum og pladser er værdifulde udendørs rum
for vores boliger.
Et casestudie fra Odense viser, at gode grønne områder
betyder, at boligpriserne stiger, og derved giver et bedre
skattegrundlag for kommunen2.
Valg af fritidsaktiviteter, leg og motion
Grønne områder tæt på boligen giver gode muligheder
for at lave udendørs fritidsaktiviteter, for at lege og for
at dyrke motion. Der er stigende interesse for at løbe,
køre moutainbike eller dyrke motion i det fri. Hvis der er
gode grønne muligheder, tæt på hvor man bor, bruger
man dem oftere og bliver derfor sundere.
For den fysiske og psykiske sundhed - og dermed for
kommunale sundhedsudgifter
Grønne områder giver gode muligheder for at styrke den
fysiske og psykiske sundhed. Det giver mere livskvalitet
for den enkelte, men også færre sundhedsudgifter for
kommunen, hvis mange har adgang til grønne områder.
Det grønne har en central rolle i at forbedre sundheden
hos odenseanerne. Den seneste sundhedsmåling på
odenseanerne viser desværre, at det samlet går dårligere og dårligere med vores sundhed. Det grønne tilbyder en række muligheder for at trække sundheden i en
bedre retning.

Tinderbox

Munke Mose

Gode fællesskaber
Grønne områder er et af de steder i byen, hvor man
bedst kan møde andre og dyrke fællesskaber. De grønne
områder gør, at vi møder alle i byen, også dem vi ikke
kender eller bor ved siden af. Det kan være, når man
lufter hunden og møder andre med hund, på legepladsen møder man andre børn eller forældre - eller når man
f.eks. går til arrangementer i parkerne. De grønne områder er åbne for alle fællesskaber hele døgnet.
Ansgar Anlæg
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Om vi vælger at gå, cykle eller tage bilen
Åstien langs Odense Å eller Langesøstien, der løber i sit
eget grønne forløb, er eksempler på stier, der tilbyder
varierede grønne oplevelser, og som gør, at vi vælger at
cykle, gå eller løbe i stedet for at tage bilen. Sammenhængende grønne områder med stier har stor betydning
for, hvilken transportform vi vælger.
Det grønne og livskvalitet
Det grønne giver en række oplevelser, som styrker vores livskvalitet og oplevelsen af det gode liv i byen; det
kan være den første fuglesang fra træer på gaden, de
summende bier i lindetræerne på Sdr. Boulevard, muligheden for at plukke et æble i parken på vej hjem fra
børnehaven med børnene eller oplevelsen af stilheden
og efterårsfarverne i skovene langs Odense Å. Alle disse
oplevelser i forbindelse med det grønne giver livskvalitet
og oplevelsen af det gode liv.
Biodiversitet
Det grønne er levested for et stort antal af planter, dyr,
fugle og insekter. Da Odense har en stor udstrækning
og ligger ved naturområder, er der god grund til at give
plads til så meget naturligt plante- og dyreliv som muligt. Da flere og flere bor i byen og bruger meget tid i
byen, er der god grund til at give muligheder for at få
naturoplevelser i byen. Mange borgere har stor glæde af
at opleve planter, dyr, insekter og fugle.

Grøn facade

En række miljømæssige fordele
Det grønne giver en lang række miljømæssige fordele,
som vi har stor glæde af i en tæt og moderne by. Træer
giver læ og skygge. De producerer ilt, optager CO2, støv
og en lang række skadelige partikler. Træer og grønne
områder tilbageholder, optager og fordamper regnvand3.
I forhold til de udfordringer mange byer står i, i forhold til klimaforandringerne, er de grønne områder og
vejtræer i byen et vigtigt redskab til at håndtere disse.
Odenses grønne potentialer - tal og data
I forbindelse med arbejdet med at lave Handleplanen
for Danmarks Grønneste Storby er der indsamlet tal og
data, der viser Odenses grønne position - på udvalge
områder er der sammenlignet med de øvrige store danske byer (6 by-samarbejdet).
Indsamlingen af tal og data viser, at mange byer opgør
deres grønne arealer på forskellige måder. Det har dog
været muligt at sammeligne antallet af vejtræer, de
rekreative grønne områder og naturområder. Tal og data
er suppleret med en række konkrete forklaringer og
forbehold.
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Eventyrhaven

DE GRØNNE OMRÅDER

Noget af det vigtigste for en velfungerende grøn by er,
at der er rekreative og naturmæssige grønne områder,
hvor borgere kan dyrke motion, slappe af, mødes på
tværs af generationer – og opleve naturen.
I Odense defineres de offentligt tilgængelige og brugbare grønne områder som: parker, skove, enge, kirkegårde og de statsejede naturarealer. Samlet er det i alt
2948 ha.
I Odense kommune er der ca 200.000 indbyggere, dvs.
147 m² pr. borger. Dette er rimelig godt i sammenligning med de andre store byer København, Aarhus og
Aalborg (se figur 1).
Esbjerg og Randers, der har meget grønt pr. indbygger,
er arealmæssigt store kommuner med færre indbyggere
og mange naturarealer udenfor bymidten.
Odense har også mange boldbaner og kolonihaver –
hhv. 224 ha og ca. 192 ha. Disse er også rekreative
kvaliteter, men ikke som sådant offentligt tilgængelige,
og derfor er de ikke talt med i sammenligningen.
Hvis man sammenligner det grønne areal som procentvis andel af det samlede kommunale areal, ser det lidt
anderledes ud (se figur 2 næste side).
I denne sammenhæng ses det, at Odense, i forhold til
kommunestørrelsen, har en relativt stor procentvis andel offentligt tilgængelige grønne områder. Københavns
Kommune, der har mindst grønt pr. indbygger, har relativt set meget grønt areal indenfor kommunegrænsen.

Figur 1
Sammenligning af 6-byerne
på hvor meget grønt der er pr.
indbygger.
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Figur 2
Cirkeldiagrammerne viser, hvor
stor den procentvise andel af
grønne områder er - i forhold til
kommunens samlede areal.
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Figur 3: Udvalgt kortanalyse af Odense. Der vises med grønt, hvor borgere i den udvidede bymidte har
300 m eller mindre til et grønt område via vejnettet. De grønne prikker er indgange til de grønne områder.
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En styrke ved Odenses grønne struktur er, at der er
mange mindre grønne områder spredt ud over hele
kommunen. Dette gør, at der er en høj andel odenseanere, der har mindre end 300 m til det nærmeste grønne
område – en vigtig faktor for at få folk til at komme ud
og bruge de grønne arealer.
Figur 3 viser, at der indenfor den udvidede bymidte er
områder, hvor der er over 300 m til et grønt område
f.eks. på nordsiden af Rugårdsvej. Det er også i den udvidede bymidte, at den grønne struktur kan blive presset
på grund af byfortætning.
Denne problemstilling forventes håndteret i den kommende kommuneplan.
VEJTRÆER

En af Odenses store styrkepositioner er antallet af
vejtræer, som det ses i denne oversigt4 fra 2013.
Figur 4

Vejtræer pr. 1000 indbyggere - 2013
Odense

Antallet af vejtræer målt pr. 1000
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2013 via Yardstick.
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Som det ses, er der i Odense væsentlig flere træer pr.
1000 indbyggere end i både Aarhus, Aalborg og København. Dog viser nye tal, at det er en styrkeposition, hvor
udviklingen går den forkerte vej. Gennem de senere år
er antallet af vejtræer faldet fra ca. 23.000 stk til ca.
21.200 stk (optalt april 2018).
Til sammenligning er der kommet flere vejtræer i de andre byer (se figur 5). Handleplanen kommer med forslag
til, hvordan man kan plante flere vejtræer og derved
bibeholde den stærke profil som en storby med grønne
gader.
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Figur 5
Antallet af vejtræer målt pr. 1000
indbyggere i de 4 største byer i
2018 via Yardstick.
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I Odense er der en relativ stor variation af arter af
vejtræer, dog er der meget få gamle vejtræer. Ud ad
ca. 21.200 træer er kun 150 træer over 100 år gamle.
I Handleplanen arbejdes der med at plante nye og flere
vejtræer, at plante forskellige arter og sikre at træerne
får gode vækstvilkår, så de kan blive gamle.
ÅER

Odense er en delta-by, hvor især Odense Å, Lindved Å,
Ryds Å og Stavis Å danner rammen for naturtyper som
eng, mose og overdrev (se stort kort side 74-75).
Det er en væsentlig styrke, at mange ådale er friholdt
for bebyggelse, og at der er etableret stier gennem ådalene. Der kan arbejdes for at styrke denne position ved
at etablere grønne områder med stier, de steder hvor
der mangler grønne forbindelser i ådalene. Dalum Papir
er et eksempel på et sted, hvor nye grønne områder og
stier vil betyde en markant styrkelse af hele Åstien gennem Odense Kommune - fra Bellinge til Seden.
SKOVE

Skov i Odense har gennem nyere tid haft trange kår, da
både terræn og jordforhold giver gode muligheder for
landbrug - og byudvikling. Dog kan skov gøre rigtig meget for f.eks. vores grundvand og bidrage til både større
biologisk mangfoldighed og flere rekreative oplevelser.
Odense kommune har derfor fokus på at øge arealet af
natur med bl.a. mere skov. Denne udvikling er allerede
i gang med etableringen af Elmelund Skov. Odense er
dog fortsat relativ skovfattig, og der er derfor behov for
yderligere skovrejsning (se figur 6 næste side).
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nye tal fra Købehavns Kommune.

105,6

120

Figur 6
Skovarealet i procent af kommunernes
samlede areal. Skovarealet er beregnet
ud fra målinger på skovstatistikkens
prøveflader. Her ses Odense som en
relativt skovfattig kommune.
Kilde: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
2017

NATURFORMIDLING

Der er et stort og delvist uudnyttet potentiale for naturformidling i Odense, da der er mange forskellige naturtyper og bynære grønne områder. Naturformidling ude i
selve naturen er et vigtigt element, for at få vores børn
og unge uddannet til at interessere sig for det grønne og
samtidig lære at tage vare på naturen. Det er også en
oplagt mulighed for at flytte undervisningen udenfor og
lære ting på en anderledes og mere praktisk måde end i
klasselokalet.
For at styrke kontinuiteten og kvaliteten i naturvejledningen i Odense, ville det være en styrke med en fastansat naturvejleder.
Odenses grønne styrker og mangler
På baggrund af ovenstående tal, data og en samlet
vurdering er der lavet en overordnet liste over Odenses grønne styrker og grønne mangler. Både styrker
og mangler kan med handlinger løftes i retningen af en
grønnere storby.
De grønne styrker er steder, hvor Odense allerede gør
det godt, men hvor man med en øget indsats kan gøre
det endnu bedre og få mere effekt og glæde af styrkepositionen.
De grønne mangler er steder, hvor det kan være oplagt
at sætte ind med specifikke indsatser. Her kan man med
en indsats skabe stor forandring og etablere nye grønne
styrkepositioner.
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Odense har følgende overordnede grønne styrker
1. Mange grønne områder fordelt ud over byen, tæt på
hvor vi bor (figur 3)
2. Ådale giver sammenhængende grønne områder og
stisystemer (se side 15 og kort side 74-75)
3. Mange vejtræer (se figur 4 og 5)
Odenses overordnede grønne mangler
1. Urbant Grønt - grønne elementer i den tætte by
I forbindelse med at Thomas B. Thriges Gade udvikles
til tæt ny by, arbejdes der med at etablere grønne tage,
grønne facader og nye bytræer. Der er mange muligheder for at introducere grønne elementer på tilsvarende
nye og overraskende måder i den tætte by.

Glisholm Sø - regnvandssø og udflugtsmål

2. Brug vandet – mere og bedre brug af regnvandet
Odense er startet med at afprøve forskellige løsninger
til, hvordan regnvand kan håndteres på gader og i parkerne og derved få mere klimasikre løsninger med flere
oplevelser, rekreative muligheder og biodiversitet. Der er
behov for og mulighed for at gøre langt mere.
3. Spis din By - flere spiselige elementer i byen
Odense har fået de første by- og fælleshaver og plantet
træer med spiselige frugter. Der er et voksende ønske
om og mulighed for at etablere flere by- og fælleshaver i
Odense, med gode grønne fællesskaber.
Odense Ådal -naturoplevelser midt i byen

4. Udeliv - kvalitet, variation og oplevelser i det grønne
Der er en række muligheder for at skrue op for kvaliteten, det multifunktionelle og oplevelserne i Odenses
parker og grønne områder. Det kan give flere borgere i
byen nye måder at bruge de grønne områder på.
5. Naturrigdom - mere biodiversitet og store naturområder med god plads til natur og mennesker
Der er mulighed for at etablere nye store skov- og naturområder for at give bedre forhold for naturen og for
friluftslivet. I byen er der ofte langt mellem blomster,
som er nødvendige for insekter og til glæde for borgerne. Der er flere forskellige måder, hvorpå man kan styrke naturoplevelserne for odenseanerne.
6. Kommunikation og samarbejde – samarbejde og fællesskab omkring den grønne storby
Borgere, virksomheder, foreninger og ander frivillige er
vigtige forudsætninger for, at Odense bliver Danmaks
Grønneste Storby. Projekter med fokus på samarbejde,
navngivning af parker, præmiering af grønne gader og
andre projekter med samarbejde og fællesskab kan bidrage til en fælles grøn by.
Stige Ø
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Vurdering af handlinger
FN’s Verdensmål
De 17 FN verdensmål blev vedtaget i september 2015
og trådte i kraft den 1. januar 2016. De gælder frem
til 2030. Verdensmålene skal sætte kursen for en mere
bæredygtig udvikling - både for mennesker og for vores
planet.5
Af de 17 verdensmål er særligt 5 af dem nogle, der bliver understøttet i arbejdet med at gøre Odense til Danmarks Grønneste Storby. De 5 mål er noteret med nogle
udvalgte delmål.
•

Mål 3: Sundhed og trivsel - Sikre et sundt liv for alle
og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Delmål 3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomme som følge af udsættelse for farlige kemikalier
samt luft-, vand- og jordforurening og kontaminering,
væsentligt reduceres.
•

Mål 6: Rent vand og sanitet - Sikre at alle har adgang
til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt

Delmål 6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres
ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og
minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og
ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.
Delmål 6.6 Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer,
herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.
Delmål 6.b Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse
i at forbedre forvaltningen af vand og sanitet.
•

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund - Gør
byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Delmål 11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare
verdens kultur- og naturarv.
Delmål 11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang
til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker
og for personer med handicap.
Delmål 11.a Støtte positive økonomiske, sociale og
miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.
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•

Mål 13: Klimaindsats - Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Delmål 13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i
nationale politikker, strategier og planlægning
•

Mål 15: Livet på land - Beskytte, genoprette og
støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden
og tab af biodiversitet

Delmål 15.1 Inden 2020, sikre bevarelse, genoprettelse
og bæredygtigt brug af økosystemer på land og i ferskvand, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder
i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.
Delmål 15.2 Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og
skovplantning globalt set.
Delmål 15.5 Tage omgående og væsentlig handling for
at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe
tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.
Delmål 15.9 Inden 2020, integrere økosystem- og biodiversitetsværdier ind i national og lokal planlægning, i
udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.
Delmål 15.a Mobilisere og betydeligt øge de finansielle
ressourcer fra alle kilder til at beskytte og bruge biodiversitet og økosystemer bæredygtigt.
Handlingerne bliver vurderet i forhold til ovenstående
FN verdensmål. Under hver handling er det noteret hvilke FN mål og delmål handlingen kan understøtte.
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Temaer
Handleplanen er inddelt i følgende overordnede temaafsnit:
•
•
•
•
•
•

Urbant Grønt
Brug Vandet
Spis din By
Udeliv
Naturrigdom
Kommunikation og Samarbejde

Hvert tema indeholder en række handlinger, som vil
bidrage til at opnå målet om at blive Danmarks Grønneste Storby. De 6 temaer sikrer også, at både kommunale og ikke-kommunale parter bidrager til, at Odense
bliver Danmarks Grønneste Storby.
Effektvurdering
Effektvurderingen af de enkelte handlinger skal synliggøre, indenfor hvilke områder handlingen gør en forskel. Parametrene er udvalgt på baggrund af forskning
om det grønnes positive effekter i vores byer6 og med
særligt blik på de strategiske mål for Odenses udvikling.
Der er foretaget en effektvurdering på en skala fra et
til fem (blade) for hver handling ud fra nedenstående
parametre:
Branding/Fortælling
I hvor stor grad bidrager handlingen til fortællingen
om- og brandingen af Odense som en grøn storby?
Fællesskab
I hvor høj grad indbyder handlingen til fællesskab?
Grønne områder spiller en vigtig rolle som mødested
for folk og skaber dermed rum for sociale aktiviteter og
fællesskaber.7 Det grønne skaber rammerne for organiserede og selvorganiserede fællesskaber, hvor alle typer
af mennesker mødes.

Branding /
Fortælling
Fællesskab
Sundhed
Biodiversitet
& Naturkvalitet
Æstetik, Arkitektur
& Egenart
Oplevelser
Vækst

Effektvurderingsskemaet fremgår
nederst i højre hjørne ved alle
handlingerne.
De forskellige parametre evauleres,
og der kan opnås en score på 0-5
blade, alt efter hvor stor en forskel
den specifikke handling gør.

Sundhed
Hvor godt bidrager handlingen til Odense Kommunes
sundhedsvision: ”Odense skal være en by, hvor det er
let og naturligt at leve sundt sammen”?
Sundhedspolitikken Sund Sammen8 har 6 politiske mål,
som skal sikre visionen:
1.
Arbejdsstyrken skal være sundere
2.
Den mentale sundhed skal styrkes
3.
Større lighed i sundhed
4.
En styrket indsats i forhold til kronisk sygdom
5.
Byens rum skal fremme det sunde valg
6.
Det nemme valg er det sunde valg
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En grøn storby bidrager til alle mål, men særligt målet
om ”Byens rum skal fremme det sunde valg” er et fokus
for denne handleplan.
Flere undersøgelser viser, at øget fysisk aktivitet er forbundet med adgangen og nærheden til grønne områder,
og at dette er gældende for alle befolkningsgrupper både voksne, børn og seniorer.9
I forhold til den mentale sundhed, spiller de grønne
områder i byen også en vigtig rolle; Når vi opholder os i
grønne omgivelser, giver vi nemlig hjernen et pusterum
og kan ”lade mentalt op”10.
Biodiversitet & Naturkvalitet
Bidrager handlingen til øget naturkvalitet, med stor variation af arter og levesteder?
Selvom øget biodiversitet er en kvalitet i selv, giver det
også flere rekreative oplevelser i et område, da flere forskellige planter og dyr giver flere muligheder for
oplevelser. Biodiversitet er også afgørende for vores
afgrøders bestøvning, da dette afhænger af, om der er
mange bier og andre insekter.
Æstetik, Arkitektur & Egenart
Understøtter handlingen med de nye grønne elementer
byens arkitektur og egenart?
Bygges der videre på eksisterende landskabstræk, særlige beplantningsmønstre. Beplantning kan for eksempel
understøtte de overordnede landskabstræk eller indgå i
en særlig karakteristisk gadebeplantning i en bydel.
Grønne tage og grønne facader er værdifulde elementer,
der kan bidrage til at give de nye, tættere byområder
grønne kvaliteter.
Oplevelser
Hvorledes giver handlingen nye oplevelser og muligheder for brug af områder?
Oplevelser kan således både være æstetiske eller naturmæssige oplevelser som blomster, efterårsfarver og
fuglesang. Det kan også være nye muligheder for boldspil, aktivitet og ophold. Der er en meget stor variation
af oplevelser, som grønne projekter kan bidrage med
eller danne ramme for.
Vækst
Hvordan og hvor meget bidrager handlingen til øget
vækst?
Det kan være ved at øge bystoltheden og ønsket om at
investere i Odense. Forskning viser at grønne områder
hæver boligpriserne og dermed også skattegrundlaget
for Odense Kommune.11 Det grønne danner også rammer for aktiviteter og friluftsliv, der tiltrækker gæster,
giver overnatninger og salg af udstyr mv.
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Stige Ø inviterer til fysisk aktivitet hele året

Læsevejledning til handlinger
Handleplanen indeholder i alt 33 handlinger. Handlingerne er beskrevet på én side på samme måde, for at
give klarhed og overblik.
Nogle handlinger kan stå for sig selv, mens andre handlinger indgår i et større mål, der kræver yderligere
handling, hvis det skal realiseres.
Det beløb der er anført ved hver handling er som udgangspunkt udgifter til anlæg, rådgiver mv. Der er ikke
anført forøgede driftsudgifter eller ressourceforbrug hos
Odense Kommune eller hos de samarbejdspartnere, der
bidrager til at realisere handlingen.

Kulturbotanisk Have
Nye træer på havnen
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Lotzes Have ved Nørregade - Fra Gade til By
Visualisering af nye byrum med træer og bygninger med grønne facader og grønne tage.
Grønne elementer som i en tæt by gør byen levende, attraktiv og er med til at gøre Odense
til en helt særlig storby.

Urbant Grønt
Odense gennemgår en transformation fra stor dansk by til dansk storby. Når vi i fremtiden
skal bo tættere, bliver det endnu mere vigtigt at prioritere det grønne. Odense skal bygge
videre på de kvaliteter, byen har i forvejen, og tænke det grønne ind i byfortætningen på nye
måder. Det er både med til at brande Odense som noget særligt og med til at skabe en mere
sund, bæredygtig og flottere by med stærkere fællesskaber. Det kan være grønne facader,
bytræer, mindre lomme- og lokalparker eller byhaver. Det kan også ske ved at styrke kvaliteterne i de eksisterende grønne områder. Urban grønt handler om det overraskende møde
mellem storby og natur, som er med til at skabe en fortælling, der binder Odenses fortid og
fremtid sammen.

#1 Plantning af nye træer i bymidten

PRIS: 5 mio kr

Formål
Der plantes 50 store gadetræer på veje og pladser i bymidten for
at få en mere grøn og attraktiv bymidte. Flere gadetræer kan også
være med til at løse udfordringerne med øgede regnmængder i
byen.
Hvad
Træerne plantes på markante steder, hvor de vil markere Odense som en attraktiv grøn by. Der plantes træer med særlig vækst,
blomstring, frugter eller efterårsfarver.
Træerne plantes f.eks. på:
Klosterbakken
Mageløs
Pantheonsgade
Filosofhaven
Vindegade

Placering af handling

Målgruppe
Beboere, handlende og gæster i bymidten.
Samarbejdspartnere
VandCenter Syd og Plant Et Træ.
Fordele
De mange beboere, handlende og gæster i bymidten får
glæde af en grønnere bymidte
Træerne vil give hverdagsnaturoplevelser med smukke 		
vækstformer og efterårsfarver
Opsuger og fordamper regnvand
Dæmper store temperaturudsving i den tætte by
Reducerer CO2-udledning, renser luften for mikropartikler
Øger antallet af insekter og fugle i byen
Understøtter FN verdensmål 3, delmål 3.9 (s. 21)
Succeskriterier
50 nye markante træer i bymidten, som borgerne føler ejerskab for
og er glade for.

H.C. Andersen Egen

Økonomi
Plant Et Træ vil gerne være med til at skaffe sponsorer, så der eventuelt kan plantes flere eller større træer.
REFERENCE12
Aarhus Kommune
Mange grønne visioner, der handler om træer;
10.000 nye bytræer i Århus Kommune frem mod 2025
Plantning af to nye træer, hver gang, der fældes et inden for
ringgaden
Grønne alléer ved alle indfaldsveje
Nye trafik og mobilitetsanlæg skal tænkes sammen med
grønne rabatter, buske og træer
Københavns Kommune, Træprioriteringsplan 2017-2019
I 2015 vedtog Teknik- og Miljøudvalget
en målsætning om at plante 100.000 træer i København
frem mod 2025
Der foreslås træplantninger i perioden 2017-2019 fordelt på
indsatsområderne parker, naturområder og kirkegårde,
byskov, indfaldsveje, bydelsgader, boliggader, pladser og
grønne gårde

Side 26

Søjle-eg ved Domhuset i Albanigade

EFFEKTVURDERING

#2 Blomster i bymidten

PRIS:2,5 mio kr

Formål
Store blomsterbede vil give nye farverige, duftende og summende
oplevelser for byens borgere og gæster.
Blomsterbedene på bymidtens pladser og i parkerne skal give fødeog levesteder for insekter, bier og sommerfugle i byen.
Hvad
Der etableres store bede med såede blomster, bede med blomstrende buske eller bede med flerårige stauder på byens pladser. Bedene etableres med hævede kanter, så man går eller kører uden om
blomsterne.
Bedene kan f.eks. etableres i:
•
Klingenberg
•
Jernbanegade
•
Gråbrødre Plads

Placering af handling

Der plantes robuste løgblomster, blomstrende buske og stauder på
store arealer eller strækninger. Så man får store blomstrende elementer. Forslag til steder:
•
Langs Odense Å fra Brogade til Klaregade
– gennem Eventyrhaven.
•
Kongens Have
Målgruppe
Alle borgere og gæster vil opleve Odenses som en blomstrende by.
Samarbejdspartnere
Biavlerforeninger og Odense Blomsterfestival.

Bed med blomster i Ridehusgade

Fordele
Folk efterspørger og glædes over blomster, insekter og sommerfugle.
Blomster er en enkelt og effektfuld måde at få både byliv og
mere biodiversitet i byen.
Blomsterbede på byens pladser etableres, så de kan flyttes,
hvis pladsen skal omlægges eller ændres.
Understøtter FNs verdensmål 11, delmål 11.7 (s. 22).
Succeskriterier
De nye blomsterbede giver mere byliv og biodiversitet.
REFERENCE13
Rudersdal kommune
Arbejder med blomster i bybilledet på flere forskellige måder
- bl.a. langs vejen og midterrabatter centralt i byen, der bliver tilplantet med sommerblomster, løgplanter og forskellige blomstrende
græsser og stauder.
Krokus i Eventyrhaven

Inspiration fra Sverige
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#3 Grønne facader på kommunale bygninger

PRIS: 3 mio kr

Formål
Den udvidede bymidte, hvor vi bor tæt, begrønnes på nye måder,
så flere oplever at bo i og besøge en grøn by. Odense Kommune
går foran ved at etablere nye typer grønne facader på kommunale
bygninger.
Hvad
Der etableres grønne facader på kommunale bygninger i den udvidede bymidte. Udformningen tilpasses til det enkelte byggeri og kan
være i form af: Klatreplanter som vedbend, rådhusvin eller blåregn,
der vokser i jorden ved bygningen. Det kan også være hængende
planter, der vokser i jord, på balkoner eller tag. Endelig kan det
også være planter, der vokser i kabinetter på selve facaden for et
mere vildt udtryk.
Forslag til steder
Posten: Hele facaden på den nye bygning der vender mod Jernbanen for at skabe en grøn ankomst med toget til Odense. Planterne
etableres på stativ med lidt afstand til facaden, så slyngplanter kan
vokse uden at gro ind i facaden.
Borgernes Hus: Ved indhak i facaden, for at give en grøn oplevelse
af Odense ved ankomst fra banegården og skabe en frodig kontrast
til de glatte guldplader på facaden. Klatreplanter skal etableres på
tråde eller stativer.
Skulkenborg: Facader mod Skulkenborg og Thomas B. Thriges
Gade for at understøtte oplevelsen af det nye grønne kvarter på
Thomas B. Thriges Gade.
Koncerthuset: Der er flere store murstensfacader uden vinduer her kunne der etableres f.eks. rådhusvin/vedbend.
Rådhuset: Facaden mod byhaven kan etableres med plantekabinetter, der giver et mere frodigt og vildt udtryk.

Placering af handling

Målgruppe
Alle odenseanere der bor eller kommer i bymidten og turister.
Samarbejdspartnere
Odense Blomsterfestival og Halmhuset Odense.
Fordele
Skaber et meget grønt udtryk på lidt plads og kan bidrage
til at forskønne bygninger og skabe en stor brandingværdi
med den rette udformning
Absorberer larm fra trafik
Isolerer bygninger om vinteren og sænker temperaturen
om sommeren - sænker på denne måde energiforbruget
Beskytter facaden mod sol og regn
Opsuger partikler fra blandt andet udstødning
Øger antallet af insekter og fugle i byen
Understøtter FNs verdensmål 3, delmål 3.9 og 11, delmål
11.7 (s. 21 og 22)
Succeskriterier
Etablering af 10 grønne facader på kommunale bygninger - heraf
mindst 2 facader der ikke er klatreplanter men plantekabinetter på
facaden.
REFERENCE14
Svendborg
Projektet ”Liv i min By” Af Charlotte Franke Floradesign. Cykelskurene ved Svendborg banegård blev i foråret 2017 pakket ind i grønne
vægge.

Side 28

Grøn facade af plantekasetter i Paris
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#4 Borgerskabte grønne gader

PRIS: 25.000 kr

Formål
Ved at give borgerne lov og plads til at plante grønt foran egen bolig
opnås en stor grøn effekt med meget små omkostninger, og samtidig får borgerne lov til at medfortolke, hvad Danmarks Grønneste
Storby er for dem.
Hvad
Borgerne kan tilplante rummet foran deres boliger, hvor det er muligt uden at begrænse tilgængeligheden. Det kan være ved at tage
en fortovssten op langs med facaden og plante en klatreplante, en
staude eller sætte en plantekasse.
Der udarbejdes en vejledning sammen med samarbejdspartnere,
som kort beskriver, hvad man må, hvorhenne og med inspiration til
hvordan man kan gøre det. Borgerne forpligter sig til at påtage sig
drift og pleje. Kommunen kan pålægge borgerne at fjerne grønt, der
ikke lever op til vejledningen.

Placering af handling

Målgruppe
Alle borgere i Odense - særligt dem der bor i den udvidede bymidte.
Samarbejdspartnere
Borgere i Odense, Danmarks Naturfredningsforening, Halmhuset
Odense og Gro Odense Byhaver.
Fordele
Gør Danmarks Grønneste Storby til et fælles projekt, som
borgerne også er med til at skabe
Skaber et meget grønt udtryk på lidt plads
Kan bidrage til at forskønne bygninger og gaderum og 		
skabe en stor brandingværdi - og hæve ejendomsværdien
Kan understøtte FNs verdensmål 15, særligt 15.9 (s. 22)
Succeskriterier
I løbet af det første år er der etableret 100 grønne borgerprojekter,
hvoraf mindst 50 af dem er i den udvidede bymidte.
REFERENCE15
København
Fortovshaver med samme koncept; der må sættes f.eks. plantekasser og bænke op foran ens hus eller lejlighedskompleks. Man skal
selv drifte det og tage højde for at vælge robuste planter, da det er
midt i byen.
Paris
Byhaver plantet af borgerne - hvor de vil i byen. Når man har fået
en tilladelse, kan man plante i plantekasser, under bytræer, på byhegn, lave fuglekasser, insektbo og etablere grønne tage og facader.
Man kan plante grønt foran ens hjem, på offentlige veje og foran
kontorer.
Grønne gader giver nye oplevelser

Eksempler på borgerskabte grønne gader
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#5 Udvikling af Munke Mose

PRIS: 15 mio kr

Formål
At udvikle og forny Munke Mose så parken giver borgerne flere helt
unikke og nutidige park- og naturoplevelser. Projektet vil give bedre
adgang til åen, nye oplevelser ved søerne og bedre mulighed for at
dyrke motion og lege.
Hvad
Der er lavet en helhedsplan, der beskriver, hvordan Munke Mose kan
udvikles:
Munke Mose er etableret i 1915 af en af datidens største landskabsgartnere Edvard Glæsel. Glæsels plan for Munke Moses indeholder
så mange kvaliteter, at den kan bruges som grundlag for udviklingen af Munke Mose.
Mange af parkens træer er døde i de senere år uden at blive genplantet. Planen beskriver, hvordan og hvor der skal genplantes.
Søerne opleves ikke så tydelige længere, og der er behov for nye
elementer, som kan styrke mulighederne for fællesskab og naturoplevelser i parken.
Munke Mose kan aktiveres, udvikles og formidles bedre, så parken
giver attraktive rammer for naturoplevelser, rekreation, kultur og
motion ved Odense Å - helt centralt i byen.
Målgruppe
Odenseanere og turister fra Danmark og udlandet.

Placering af handling

Edvard Glæsels illustrationsplan fra 1912

Samarbejdspartnere
Fonde der vil udvikle Munke Mose - forventes at bidrage med yderligere 15 mio kr. Kulturinstitutioner, skoler, Bordals Have og Danmarks Naturfredningsforening.
Fordele
Munke Mose ligger så centralt i Odense og har allerede
mange brugere og store værdier, så der er en succes at
bygge videre på
Nordea Fonden har allerede været med til at etablere nye
træbroer. Træbroerne viser, hvor mange nye oplevelse man
kan give borgerne, ved at give adgang og forfine et område
Projektet vil give mere natur og nye levesteder for f.eks.
frøer
Understøtter FNs verdensmål 11, delmål 11.7 (s. 22)

Søerne er en vigtig del af oplevelsen i Munke Mose

Succeskriterier
Munke Mose bliver et nationalt udflugtsmål.
REFERENCE
Fælledparken, København
I forbindelse med parkens 100 års jubilæum i 2009 donerede AP
Møller Fonden ca. 150 mio. kr. til renovering af parken. Københavns
Kommune betalte ca. 40 mio. kr.

Helhedsplan af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted 2014
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Nye træbroer i Munke Mose
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#6 Blomsterhaven i Eventyrhaven

PRIS: 10 mio

Formål
Eventyrhavens blomsterhave med pergolaen og de helt særlige
broer er så nedslidte, at de skal fornyes. Da det er helt særlige
konstruktioner, er det et projekt, der rækker ud over, hvad driftsbudgettet kan bære. Projektet skal fremtidssikre Eventyrhaven som
Odenses helt unikke grønne fyrtårn.
Hvad
Eventyrhaven er tegnet i 1940érne af en af datidens største
havearkitekter - C. Th. Sørensen.
Blomsterhaven med pergolaen er et stykke helt unik havearkitektur.
I forbindelse med en renovering af haven i 1990érne blev blomsterhaven forenklet og ændret. Projektet skal renovere haven på
baggrund af de oprindelige tegninger, så det bliver et endnu mere
blomsterrigt og særligt haverum at opholde sig i. Der er allerede
lavet et oplæg til, hvordan blomsterhaven kan renoveres.
Broerne i Eventyrhaven er tilsvarende helt særlige og udført med
mange smukke detaljer. De er desværre så nedslidte, at de skal
renoveres.

Placering af handling

Målgruppe
Eventyrhaven bruges allerede i dag af mange borgere og gæster,
der opsøger haven med den særlige blomsterhave og statuen af
H. C. Andersen. Alle disse parkgæster vil få endnu mere glæde af
haven.
Blomsterhaven vil efter renoveringen være mere robust i forhold til
de mange unge, der bruger haven i dag.
Samarbejdspartnere
Fonde der støtter denne type af havearkitektonisk anlæg. Fonde forventes at bidrage med yderligere 10 mio kr til projektet. Byforeningen, Beboerforeningen for Godthåbsgadekvarteret og Gro Odense
Byhaver.

De særlige oplevelser i Eventyrhaven

Fordele
Eventyrhaven bliver endnu mere blomstrende og karakterfuld, end den er i dag
Eventyrhaven fremtidssikres og fastholder sin særlige funktion som mødested for borgere og byens gæster
Eventyrhaven ligger så centralt og er tegnet af en så kendt
havearkitekt, at det vil være interessant for fonde at bidrage til renoveringen
Understøtter FNs verdensmål 11, delmål 11.7 (s. 22)
Succeskriterier
Blomsterhaven og havens øvrige elementer fornyes. Haven beholder
sin fremtrædende position som grønt fyrtårn i Odense.

EFFEKTVURDERING

Illustrationsplan Erik Brandt Dam Arkitekter, 2013
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#7 Blomstrende veje centralt i Odense

PRIS: 3 mio. kr

Formål
Det bliver en smuk og blomsterrig oplevelse at færdes rundt i Odense - og samtidig øges antallet af forskellige blomster og insekter i
byen.
Hvad
Der plantes flerårige planter og sås blomsterfrø, så vi får et mangfoldigt og vedvarende blomsterdække i midterrabatter, siderabatter
og helleanlæg. Der skal være fokus på at vælge arter, der giver en
lang blomstringssæson - også for insekternes skyld.
Målgruppe
Trafikanter på veje, stier og fortove.
Placering af handling

Samarbejdspartnere
Biavlerforeninger og VandCenter Syd.
Fordele
Odense markerer sig som en blomstrende by
Biodiversiteten understøttes
Borgerne bliver gladere for byen
Planter opsuger partikler fra blandt andet udstødning
Reducerer CO2-udledning
Understøtter FNs verdensmål 3, delmål 3.9 og 11, delmål
11.7 (s. 21 og 22)
Forslag til steder
Toldbodgade
Thomas B. Thriges Gade Nord
Munkebjergvej
Ørbækvej
Middelfartvej

Sävsjö, Sverige

Succeskriterier
At skabe en smukkere by og glade trafikanter.
REFERENCE16
Sävsjö kommune, Sverige
Arbejder med blomster på mange måder i kommunen; både stauder og græsser i vejbede og vejheller, blomstrende træer og buske,
sommerblomster, vilde blomster og løgplanter.

Sävsjö, Sverige
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#8 Midlertidigt grønt på byggegrunde

PRIS: 150.000 kr

Formål
At gøre byen smukkere, grønnere og mere levende og vild på midlertidige tomme byggegrunde og restarealer, der ellers kan ligge
hen med ukrudt og skrald.
At indvolvere borgere og lokale i et område og dermed skabe medejerskab, (nabo)fællesskab og tryghed.
Hvad
Kommunen skal løbende have et overblik over, hvilke arealer der
kan anvendes til midlertidigt grønt.
Der kan etableres midlertidige lommeparker og grønne fælleshaver
på byggegrunde og andre tomme og ubrugte arealer i byen. Der
kan også etableres en blomstereng på et overraskende sted i byen.
Målgruppe
Alle borgere i Odense - men primært beboere tæt på de konkrete
steder. Derudover borgere/foreninger, der indvolverer sig aktivt i
etablering og vedligeholdelse af stedet.

Placering af handling

Samarbejdspartnere
Gro Odense Byhaver, SPIS! Odense Food Festival, Halmhuset Odense.
Fordele
Kan skabe nye mødesteder
Byhaver kan give størrere forståelse for selvforsyning og
havebrug for børn og voksne i byen
Lommeparker med blomster og opholdsmuligheder giver
en pause i byen
Øger antallet af insekter og fugle i byen
Understøtter FNs verdensmål 11, delmål 11.7 og ver-		
densmål 15, delmål 15.9 (s. 21 og 22)
Succeskriterier
Hver gang der er viden om en ny tom byggegrund, bliver der taget
stilling til, om det er et sted, der kan fungere som midlertidigt grønt
byrum.
REFERENCE17
Union Street Urban Orchard, London
- The London Festival of Architecture
2010, designet af Wayward, bygget af frivillige i lokalområdet
- 85 frugttræer
- workshops om urban farming og biodiversitet

Byggegrund ved havnen

Midlertidig urban frugthave på byggegrund i London. foto: Wayward, 2010
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#9 Taghave i bymidten

PRIS: 150.000 kr

Formål
At undersøge mulighederne for etablering af en offentlig tilgængelig
taghave et centralt sted i Odense. Dette kunne være på taget af en
bygning ejet af kommunen, men det kunne også være på taget af
en privat virksomhed. Alternativt kunne taghaven også planlægges
anlagt på et nybyggeri – da vil man have den fordel, at taget kan
dimmensioneres til at kunne bære en taghave fra starten. Denne
handling skal afsøge, hvilke virksomheder der kunne være egnede
og interesserede i at starte et samarbejde op og etablere en taghave. Taghaven skal skabe en oase i storbyen, et byrum med frodighed, plads til ro og udsyn - en storby i flere lag.
Hvad
Undersøge mulighederne for hvor der kan etableres en taghave –
gerne i samarbejde med en virksomhed som kan se en fordel i at
have en offentlig tilgængelig taghave. Taghaven kan, ud over at
være et grønt og frodigt åndehul i byen, også have f.eks. en café,
møbler til ophold og bede med grønsager og urter. Taghaven kan
også have karakter at en decideret byhave. Handlingen indeholder
også udarbejdelse af en vejledning om etablering af taghaver.

Placering af handling

Målgruppe
Virksomheder og bygningsejere. Målgruppen for en offentlig taghave vil være borgere og turister i Odense.
Samarbejdspartnere
Virksomheder centralt i Odense, Halmhuset og VandCenter Syd.

ØsterGRO i København

Fordele
En grøn offentlig tilgængelig taghave vil være et nyt element i Odense, der vil være en turistattraktion, hvis den
bliver placeret det rigtige sted
En taghave sender et tydeligt signal om, at Odense prioriterer det grønne – også steder i den tætte by, hvor der er lidt
plads
En taghave med større planter og mindre træer har et væsentligt regnvandsoptag, og den vil dermed bidrage til klimasikring på et sted, hvor der er høj befæstelsesgrad
En undersøgelse af mulige steder for taghaver kan blive
startskudet til, at flere steder får øjnene op for de muligheder, der ligger i at etablere en taghave
Succeskriterier
At undersøgelsen resulterer i, der bliver etableret en offentlig taghave i det centrale Odense, og at virksomhedderne i Odense bliver
inspireret til at tænke i grønne tage fremadrettet.
REFERENCE
Taghave på Salling i Århus.
Dyrkningstaghaven ØsterGRO i København.

Taghaven på Salling i Aarhus

ØsterGRO i København
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Glisholm Sø
Glisholm Sø er en regnvandssø, som skal forhindre, at Lindved Å får for meget vand ved
kraftig nedbør. Regnvandssøen er etableret af Vandcenter Syd og Odense Kommune. Der er
samtidig anlagt fugleøer og vådområder i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening,
der skal tiltrække forskellige fuglearter for at kombinere regnvandshåndtering med målet om
bedre biodiversitet.

Side 36

Brug Vandet
Odense er i disse år i rivende udvikling, og her er det vigtigt at tænke fremtidens stigende mængde regnvand ind, så byen udvikles bæredygtigt og langsigtet. I Odense
ønsker vi at udnytte regnvandet som en rekreativ ressource, der giver byen og borgerne merværdi og samtidig understøtter byens målsætning om at blive Danmarks Grønneste Storby. Det kan for eksempel være ved at etablere grønne tage, der opsuger og
tilbageholder regnvandet, ved at etablere regnbede med grønne planter hvor vandet
nedsiver fremfor at belaste kloakken, eller ved at etablere vandveje så vandet ved
større skybrud løber ned til parker og vandløb fremfor ned i borgernes kældre.
På den måde forebygger vi både oversvømmelser, gør byen grønnere og skaber flere
rekreative byrum.

EFFEKTVURDERING
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#10 Blågrønne byrum i Skibhuskvarteret

PRIS: 4 mio kr

Formål
Flere områder i Skibhuskvarteret oplever store udfordringer med
regnvand, fordi det utidssvarende kloaksystem har svært ved at
håndtere den stigende mængde regnvand. Projektets formål er at
afkoble regnvandet fra kloaksystemet i projektområdet omkring
Gøtesborggade og Victoriagade og lede det ned til havnen, så
regnvandet ikke overbelaster kloaksystemet og ender i borgernes
kældre. Flere grundejere i området oplever i dag udfordringer med
oversvømmelser af regnvand.
Hvad
Projektet skaber grønne og rekreative byrum, der samtidig håndterer områdets vand, så området omkring Gøtesborggade og Victoriagade bliver mindre udsat for oversvømmelser. Et rørlagt underjordisk vandløb bliver bragt op til overfladen på dele af strækningen,
hvilket giver rekreativ værdi til området og gør det muligt at transportere skybrudsregn direkte ned til havnen. De grønne kommunale
arealer i området omdannes, så de kan håndtere en større mængde
regnvand og samtidig give beboerne i området et grønt og rekreativt sted at opholde sig. De kommunale arealer får dermed dobbeltfunktioner, der både kan håndtere regnvand, fungere som sportsog legeområder og virke som en grøn forbindelse ned til havnen.
I løsningerne vil der samtidig være fokus på at forbedre områdets
mobilitet, så hele området får et løft.

Placering af handling

Målgruppe
Borgere, foreninger og virksomheder i projektområdet.
Samarbejdspartnere
VandCenter Syd og grundejere i området.
Fordele
Mindre risiko for oversvømmelser
Nye naturkvaliteter med rekreativ værdi i området, som
giver beboerne mulighed for sport, leg og ophold
Nyt og rekreativt grønt og blåt område i Odense, der både
understøtter byens vision om at blive Danmarks Grønneste
Storby og håndterer udfordringerne med den stigende 		
mængde regnvand forårsaget af klimaforandringer
Forbedret mobilitet i området (f.eks. cykelsti og fortov til
ungdomsinstitutioner, klubber og institutioner i området)
Understøtter FNs verdensmål 13, delmål 13.2 (s. 22)

Tåsinge Plads, Klimakvarteret i København

Succeskriterier
Et tæt samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder i området, så vi får lavet gode løsninger, som lokalområdet bliver glade
for.
Regnbede på Langelinje i Odense

REFERENCE18
Klimakvarteret på Østerbro, København.
Projektområdet
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#11 Eksercermarken - regnvand og natur

PRIS: 1,5 mio kr

Formål
At etablere et nyt grønt og blåt parkområde sammen med lokale
samarbejdspartnere. Parken vil fungere som et eksempel på, hvordan mere vand kan give flere naturværdier til et område.
Hvad
Øgede regnmængder og mindre indvinding af drikkevand giver mere
vand i området ved Eksercermarken. Ved at etablere en sø, skabes
der en ny blå attraktion i området, som sammen med Dyrkningshaven Rubra kan blive et særligt og naturpræget parkområde.
Der etableres en stiforbindelse igennem området, så der opnås bedre sammenhæng til Tusindårsskoven.
Målgruppe
Skoler, børneinstitutioner og lokale beboere.

Placering af handling

Samarbejdspartnere
Fælleshaven Rubra og biavlerforeninger.
Fordele
Håndteringen af vandet stopper oversvømmelserne af 		
cykelsti og kolonihaver og leder overskydende vand til 		
Hedebækken i stedet for at belaste spildevandledninger
og rensningsanlæg
De øgede vandmængder udnyttes til en sø og kan danne
et naturpræget parkområde
Nye levesteder for planter, insekter og fugle
Et nyt grønt og blåt udflugtsmål i samarbejde med lokale
grønne foreninger
Understøtter FNs verdensmål 13, delmål 13.2 (s. 22)
Succeskriterier
Eksercermarken bliver et positivt eksempel på, hvordan man kan
samarbejde med lokale grønne aktører og gøre vand til en attraktion, der giver et område naturkvaliteter og nye rekreative muligheder.
REFERENCE19
sØnæs, Viborg 2015
sØnæs var før et område med boldbaner - Det er nu udviklet til et
vandlandskab med et anlæg for håndtering af regnvand. Et åbent,
rekreativt område, der skaber mulighed for mange forskellige aktiviteter - samt hvor risikoen for oversvømmelser af de nærmeste veje
er blevet væsentligt mindre.
Lynge Fælled, Allerød - Bio-LAR
Et grønt område omkranset af boliger, institutioner og Lynge Stadion, der er blevet et eksempelprojekt på bio-LAR, en kombination af
natur og lokal afledning af regnvand. Naturområdes design støtter
områdets funktion som spredningskorridor for stor vandsalamander.
Projektområdet

sØnæs i Viborg
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#12 Sammen om Regnvandshåndtering

PRIS: 50.000 kr

Formål
Grundet de øgede regnmængder nu og i fremtiden og samtidig
målet om at bo tættere i Odense Kommune er der behov for at
tænke klimatilpasningsløsninger ind både i nybyggeri men især også
i eksisterende byggeri. Almennyttige boligforeninger, etageejendomme og større virksomheder kan alle have store arealer, hvor der kan
etableres forskellige LAR løsninger til frakobling af regnvandet – der
samtidig kan skabe merværdi for området.
Hvad
Vandcenter Syd er, i samarbejde med en privat virksomhed, i gang
med at udarbejde et faktaark med information om, hvad der er
muligt indenfor klimatilpasning for boligforeninger og virksomheder.
Faktaarket er grundlag for informationsmøder/workshops og oplæg – Vandcenter Syd og Odense Kommune står for dette sammen.
Både boligforeninger og virksomheder kan deltage og blive klogere
på klimatilpasning.
Odense Kommune skal stå for information om de rekreative og biologiske merværdier, der kan skabes sammen med klimatilpasning.
LAR-løsninger af forskellig slags etableres både i de grønne fællesarealer og gårdrum i boligforeninger samt på større virksomheders
områder.

Tåsinge Plads, Klimakvarteret i København

Målgruppe
Boligselskaber, boligforeninger, virksomheder.
Samarbejdspartnere
VandCenter Syd, Boligforeninger, Virksomheder.
Fordele
Regnvand bliver frakoblet og letter dermed presset på 		
kloaksystemet i spidsbelastede perioder
Regnvand der håndteres på overfladen kan skabe anderledes rekreative muligheder
Forskellige forsinkelses- og fordampningsløsninger for regnvandet kan give øget biodiversitet til et område med flere
forskellige planter, insekter og amfibier
Boligforeninger kan ved at etablere LAR i sammenkobling
med f.eks. en gårdrenovering både få nye rekreative grønne
områder og undgå vand i kældrene
Understøtter FNs verdensmål 13, delmål 13.2 (s. 22)
Succeskriterier
Der kommer en større viden generelt hos virksomheder og
boligforeninger om, hvad der er muligt ift. klimatilpasning
Flere boligforeninger og virksomheder frakobler regnvandet
og håndterer det på egen grund
Der skabes LAR-løsninger, der også gavner naturen
REFERENCE20
Sammen om Klimatilpasning: Projekt med flere samarbejdspartnere; CLEAN med flere Grøn Erhvervsvækst partnere.
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Regnbed på Langelinie, Odense

EFFEKTVURDERING

EFFEKTVURDERING

Gro Odense Byhaver - 2017
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Spis din By
Der er stigende interesse for at smage på, bruge og spise det grønne i byen. Det
giver nye fællesskaber at dyrke en byhave sammen. Det giver nye oplevelser og en
grund til at gå en tur, når man kan samle og spise frugter og nødder fra byens parker.

#13 Nye fælleshaver og byhaver

PRIS: 300.000 kr

Formål
At give starthjælp til grupper af borgere der ønsker at etablere en
fælleshave eller byhave.
Hvad
Odense har flere fælleshaver og byhaver, som fungerer rigtigt godt.
Der er løbende henvendelser fra grupper af borgere, der gerne vil
etablere haver - men som ikke har ressourcerne til at etablere de
fællesfaciliteter, der er nødvendige for at lave en have.
Midlerne bruges til at etablere vandstik, bede og redskabsskure til
haverne. Der afholdes et introkursus om økologisk dyrkning - derefter klarer borgerne resten.
Målgruppe
Beboere der i fællesskab ønsker at lave en fælleshave eller en byhave.
Samarbejdspartnere
Fælleshaverne Rubra og Engelund, Bordals Have samt Gro Odense
Byhaver.
Fordele
Med ret få midler kan kommunen hjælpe borgerne i gang
med at etablere en fælleshave eller byhave
Haverne giver borgerne værdifulde muligheder for at dyrke
grøntsager og nye fællesskaber i de grønne områder
Nye værdifulde samarbejder mellem borgere og Odense
Kommune omkring det grønne
Understøtter FNs verdensmål 11, delmål 11.7 og 11.a
(s. 21)

Gro Odense Byhaver

Succeskriterier
Etablering af 5 fælleshaver og byhaver inden for 3 år.

Foto: Gro Odense Byhaver

Foto: Fælleshaven Rubra
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#14 Spiselige Træer & Buske

PRIS: 1,5 mio kr

Formål
Træer og buske med spiselige frugter og nødder kan skabe en særlig
karakter til et sted, og der kan laves forskellige sociale fællesaktiviteter - særligt omkring høsttidspunkterne.
Selve plantningen af træer og buske og den efterfølgende pleje kan
inddraqge borgere og danne nye fællesskaber med fokus på den
selvforsynende tankegang og begreberne ”urban gardening & urban
farming”. Frugttræer kan give en anledning til at komme mere
udenfor - f.eks. for at se blomstrende kirsebærtræer eller samle
hasselnødder.
Hvad
Plantning af 1000 træer og buske med spiselig frugter og nødder i
Odense; på pladser, i eksisterende parker og andre typer af grønne områder. Det kan være arter som f.eks. blomme, morbær, ægte
kastanje, hasselnød, valnød, æble, hyld mv.
Der skal være fokus på at få høj diversitet med så mange forskellige
arter og så mange robuste og hjemmehørende arter som muligt.
Målgruppe
Alle borgere i Odense - både børn, unge og gamle kan have glæde
af de mange frugt- og nøddetræer. Turister kan også få en særlig
oplevelse af en grøn by med en høj artsdiversitet.
Samarbejdspartnere
Gro Odense Byhaver, Plant Et Træ, SPIS! Odense Food Festival og
andels/ejerforeninger.

Spiselige frugter i byens parker

Fordele
Karakter- og rumskabende træer og buske giver flotte farver
til byens rum med blomster og frugter
At plukke f.eks. æbler eller samle hasselnødder kan blive
events som f.eks. høstfestival, fællesudflugter, picnic arrangementer
Kan give identitet til et område; Hasselvænget, Æblelunden,
Blommehegnet, Kastanjepladsen osv.
Spiselig frugt, bær og nødder er godt for biodiversiteten i
byen
frugtbærende træer markerer årstidernes skiften på en
synlig måde
Frugt og bær giver en ”her og nu glæde”, når man finder
dem
Understøtter FNs verdensmål 11, delmål 11.7 (s. 21)
Succeskriterier
Der plantes 1000 nye træer og buske.
Der skabes en bevidsthed hos borgerne om, at det er muligt og lovligt at finde lokale frugter og bær i offentlige grønne områder.
REFERENCE21
Københavns nye byskov
Der vil være fokus på at kunne samle nødder og frugt selv i nogle
dele af skoven, bl.a. i disse tre typer:
1) Lavskoven - med bl.a. skovæble og hassel
2) Copenhagen Food Forest - med bl.a. mirabeller, hyld og solbær
3) Den Åbne Skov - med bl.a. fyr og kirsebær

EFFEKTVURDERING

Smag på Aarhus
Der er flere forskellige kurser og workshops omkring dyrkning af
frugt og andre planter i byen; bl.a. madlavning med vilde urter, podning af æbletræer og rundvisning i frugtplantage.
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#15 Fælles Skolebigård

PRIS: 300.000 kr

Formål
At etablere en fælles skolebigård sammen med biavlerforeninger og
fonde. Bigården skal give gode muligheder for at opleve og lære om
bier, bestøvning og produktion af honning.
Hvad
Det grønne område Eksercermarken har pladsen og en gammel
bygning, hvor der kan indrettes en skolebigård. Der er plads til at
plante frugttræer og så bivenlige planter i området, så man kan
skabe optimale forhold for at opleve og lære om bier.
Den gamle bygning har tidligere indeholdt en af Odenses første
vandboringer. Huset har en række arkitektoniske kvaliteter og ligger
midt i det grønne område. Ombygningen af det gamle bevaringsværdige hus til et nutidigt formål vil være interessant for fonde at
deltage i. Huset kan ændres til et attraktivt formidlings- og mødested om bier og biavl.

Placering af handling

Målgruppe
Alle borgere i Odense - dog med særligt fokus på børn og unge der
kan lære om bier og biavl. Biavlerforeningerne.
Samarbejdspartnere
Biavlerforeninger, Dyrkningshaven Rubra samt fonde der vil støtte
udviklingen af stedet og huset.
Fordele
Der er allerede stor interesse for bier og biavl. Biavlerforeninger vil gerne samarbejde om at udvikle og etablere stedet
Stedet og bygningen ligger i samme grønne område, hvor
dyrkningshaven Rubra allerede ligger
Bygningen har en række kvaliteter og kan ombygges til et
spændende hus med flere funktioner og faciliteter

Eksempel på bivenlige planter

Succeskriterier
Bigården etableres sammen med fonde og benyttes både af biavlerforeninger, borgere og besøgende. Med skolebigården øges især
skolebørns viden om vigtigheden af bier og andre bestøvende insekter - samt bevarelse af disses levesteder.

Den gamle vandboringsbygning
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Stige Ø
Stige Ø er en tidligere losseplads, hvor blandt andre Odense Kommune deponerede affald.
Da Odense Byråd besluttede at lukke lossepladsen i 1994, blev området dækket med ren
jord. Stige Ø er omdannet til et rekreativt område og er åben for naturelskere, motionister, foreninger, institutioner og alle andre, der vil opleve et særpræget landskab tæt ved
Odense.
Side 48

Udeliv
Der er stor interesse for og mange fordele ved at bruge de grønne områder i
byen. Både for sundheden, fællesskabet og det gode liv i byen. Det er i de grønne områder, vi møder hinanden på tværs af generationer og bykvarterer. Flere
borgere i de grønne områder betyder, at der stilles større krav til, hvordan man
kan bruge de lokale parker og kan færdes på stier ud til større naturområder og
landskaber.
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#16 Mountainbikerute på Stige Ø

PRIS: 500.000 kr

Formål
Stige Ø er et område, der i forvejen inviterer til aktive fritidsinteresser. Der er tre MTB klubber, der gerne vil være med i dette projekt
om at etablere en ny træningsrute. Formålet med indsatsen er at
imødekomme et behov for at undervise i teknik hos både nybegyndere og øvede. Det skal være muligt at kombinere forskellige
elementer i træningen og samtidigt ”træne” en MTB-kultur om, at
der skal være plads til alle på stierne i kommunen.
Derudover vil man forebygge skader ved styrt – især de skader som
nybegyndere uden træning får.
Hvad
Sporet på Stige Ø er ca. 3,5 km. Det er et slidt og delvist udtjent
spor, som efterhånden er blevet lidt kedeligt at bruge. Der er derfor
to projekter i MTB på Stige Ø:

Placering af handling

1) Etablering af en træningsbane
2) En opgradering og evt. udvidelse af det eksisterende MTB-spor
med sløjfer og forskellige elementer der henvender sig til MTB-ryttere på alle niveauer
Der er udarbejdet et skitseforslag til træningsbanen i et samarbejde
med tre MTB-klubber. Træningsbanen bliver dog åben for alle. Der
er foreslået 3 forskellige sværhedsgrader for hvert element, så man
sikkert kan træne sig op i niveau. Området skal ligge i forbindelse
med det oprindelige MTB-spor, så der er mulighed for at kombinere
”almindeligt” MTB-kørsel med træninger.

MTB-skilt på Stige Ø

Målgruppe
MTB-ryttere (øvede og nybegyndere) i Odense. MTB-turister.
Samarbejdspartnere
MTB-foreninger: Fjordager, Fraude og Næsby Cykelmotion. Fonde.
Fordele
Træningsbanen vil tiltrække flere klubber
Varierende og åbent terræn giver udfordringer, der er en del
af oplevelsen af at køre MTB på Stige Ø
Bedre muligheder for at Odenses MTB-ryttere kan træne i
nærheden
Stige Ø sporet har potentiale til at blive brugt til at afholde
større MTB-løb og mesterskaber
Reducere konflikter i de små skove i Odense mellem MTB
ryttere og andre skovgæster
REFERENCE
Goe Bakke, Ringe
En MTB-bane på et forholdsvis fladt område. Banen er offentlig
tilgængelig og anlagt med støtte fra Friluftsrådet, Nordea Fonden,
Fåborg Midtfyn Kommune og Faberske Fond. Et godt eksempel på
en MTB-bane hvor mange forskellige aktører har samarbejdet om
løsningen.
Skovhuggeren, Sydfyn
En MTB-bane med terrænforskelle som er lavet ved frivillig arbejdskraft og med støtte fra Nordea Fonden, LAG og Svendborg Kommune. Et godt eksempel på en bane med flere terrænforskelle.
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MTB-rytter på Stige Ø
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#17 Lege og bevægelsesplads ved Odense Kanal

PRIS: 1 mio kr

Formål
Formålet er at udbygge og ombygge legepladsen ved kanalen syd
for Stige, så det bliver et hyppigt benyttet mødested for borgere i
Stige og Søhus.
Overordnet set bidrager denne handling til målet om, at Odense
har store legepladser, der inviterer og inspirerer børn og voksne til
at tage på udflugt i det grønne – for at lege, få motion og skabe
fællesskaber.
Hvad
Der etableres et inspirerende lege- og motionsområde. Alle familiens medlemmer skal føle sig inspireret til at udfolde sig i fysisk leg.
Stedet ligger på kanten af Munkemaen, så der er masser af fugleliv
og anden natur at opleve. Opholdsarealer indrettes med udsigt over
Munkemaen med blomstrende træer og buske. Søhusskolen vil også
kunne bruge stedet til naturformidling. Stedet har potentiale til at
blive et udflugtsmål både lokalt men også for hele Odense.

Placering af handling

Målgruppe
Familier, børn hos dagplejemødre, børnehuse og skoleklasser.
Samarbejdspartnere
Dansk Ornitologisk Forening, Lokale skoler og børnehuse samt beboerforeninger i Stige og Søhus.
Fordele
Børn og voksne kommer ud i det fri og får gode fælles naturoplevelser og motion
Flere vil bruge den eksisterende legeplads, som ligger attraktivt ved Odense Kanal
Succeskriterier
Mange børn og unge bliver glade og sunde og oplever legen som et
fællesskab med deres forældre og bedsteforældre.
REFERENCE
Naturlegepladsen i Valbyparken, København
Legepladsen bliver brugt til en masse forskellige aktiviteter og
arrangementer f.eks. pædagogiske projekter, børnefødselsdage,
familiesammenkomster, rollespil, sport eller blot til at nyde en solrig
dag i naturskønne omgivelser.
Naturlegepladsen tilbyder en lang række aktiviteter både sommer
og vinter:
Assistance til skolers/institutioners projekter
Udlån af forskellige legematerialer
Mulighed for tennis, badminton og bordtennis
Brug af bålplads ved bookning
Den eksisterende legeplads, sommer 2018

En af de geometriske former på legepladsen
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#18 Særlige mødesteder i parker og skove

PRIS: 500.000 kr

Formål
De grønne områder er vigtige for vores sociale sundhed som
samfund; Dette ses bl.a. igennem en undersøgelse fra Holland (se
slutnote 7), der fandt en sammenhæng mellem antallet og særligt
kvaliteten af grønne områder i byen og opfattelsen af social samhørighed i kvarteret. Derfor er det vigtigt at skabe uformelle mødesteder, der giver mulighed for både spontant ophold og aktiviteter i det
grønne.
Hvad
Smukke steder med mulighed for at slå sig ned ved et bålsted, et
bord, en bænk, et shelter. Selve faciliteten kan være enkel, men
idéen er at underbygge og fremhæve stedets karakter. Mødestederne får dermed en karakter, så man finder stedet noget særligt.
Det kan f.eks. være et sted med blomstrende kirsebærtræer, udsigt
over en sø eller en lille platform ude i et engområde, hvor man ser
særlige fugle.

Munke Mose - en særlig udsigt

Målgruppe
Alle borgere kan bruge de rekreative tilbud.
Samarbejdspartnere
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og
Friluftsrådet.
Fordele
Folk kommer ud i naturen og de urbane grønne områder
i stedet for at bruge tid på passive aktiviteter indenfor
De grønne områder kan skabe rammer for nye sociale relationer
Gode robuste områder, hvor det er rart at være (så hærværk forhåbentlig undgås)

Udsigt over åen i Kulturbotanisk Have

Succeskriterier
De særlige steder i de grønne områder i Odense bliver fremhævet
med enkelte greb, der samtidig faciliterer nye rekreative muligheder.
REFERENCE22
Sæby
Et projekt i Sæby, i samarbejde med friluftsrådet, der handler om
at lære os alle sammen mere om flagermusen. Helt konkret er der
sat bænke og kikkerter op, så man kan se flagermusene jage over
Sæby Å. Åen og parken hvor flagermusene holder til ligger små 100
m fra Sæbys butiksgader.
Projektet viser, man kan skabe opholdsmuligheder i grønne områder, der kan noget mere end bare det rekreative - hvis man tager
udgangspunkt i det konkrete steds naturkvaliteter.
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Træerne skaber en hule - Naturcenter Amager
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#19 Krible Krable faciliteter i Munke Mose

PRIS: 150.000 kr

Formål
I Odenses Miljøpolitik er det fastsat, at vi ønsker at beskytte og
øge biodiversiteten. Det er også et mål, at børn skal lære at tage
ansvar og opnå viden om udviklingen af en bæredygtig by. Derfor
er det vigtigt at inspirere børn til at udforske vores bynære natur,
og de dyr og planter der findes der. Dette startes der på med dette
eksempelprojekt.
Hvad
Der etableres et Krible Krable land tæt ved legepladsen i Munke
Mose. Stedet skal gøres attraktivt for smådyr med for eksempel et
lavt pileflethegn, små bakker og huller i jorden, gren- og stenbunker, træstammer og vegetation, der tiltrækker insekter, så småkravl
kan udforskes. Området udstyres med en stationær stor lup, hvor
børn kan placere deres fund og nærstudere insekter og planter. Om
muligt sættes en vandkikkert op ved åen tæt ved Krible Krable land,
så også legepladsens brugere inviteres ned og kigge på og i vandet.
Derudover en informationstavle, der viser noget af det, man kan
være heldig at se.
Yderligere vil der blive lavet en manual til børnehaver, der kan inspirere til, hvordan de laver deres egne krible krable venlige legepladser.

Placering af handling

Målgruppe
Alle familier, institutioner og skoleklasser der kommer på legepladsen i Munke Mose – Krible Krable faciliteterne henvender sig primært til børn mellem 0-8 år.
Samarbejdspartnere
Krible Krable - Naturvejlederforeningen, UNG - Danmarks Naturfredningsforening, Ung Odense.

Søndermarken, København
Foto: Malene Fogh Bang

Fordele
Der ligger flere skoler tæt på Munke Mose, så projektet vil
kunne aktiveres i undervisningen af de mindste børn
Der skabes et område med øget biodiversitet
De to forskellige lupper (i vand og på land) styrker de faciliteter, der er i området i forvejen, og kan få flere til at bruge
området
Succeskriterier
Faciliteterne etableres, og Krible Krable land bliver en ny naturpræget oase, hvor børn kan blive klogere på alle de insekter og planter,
der findes i den lidt mere vilde bynære natur.
REFERENCE
Krible krable
Der blev til en start udvalgt 5 kommuner, som etablerer pilotprojekter med støtte i foråret 2018 – København, Esbjerg, Randers,
Thisted og Langeland. I Esbjerg vil man f.eks. skabe et Krible
Krable-naturrum i tilknytning til det eksisterende naturformidlingssted Midgård, og i Randers vil man udvikle et ”smart skab”, hvor
man kan låne Krible Krable-grej hele døgnet. Disse projekter kan
man hente erfaringer og inspiration fra.

København
Foto: Malene Fogh Bang
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#20 Gynger i byen

PRIS: 500.000 kr

Formål
At få folk til at bevæge sig mere og at aktivere nogle af de mindre
grønne områder og restarealer, der findes forskellige steder i byen.
Ved at sætte en gynge op bliver det grønne område et sted, hvor
man stopper op og tager en aktiv pause - i stedet for et gennemgangsområde eller restareal.
Hvad
For at afprøve idéen sættes der til en start gynger op f.eks. disse 5
steder i byen.
Vestre Stationsvej: Der opstilles en redegynge eller en anden
type stor gynge på det areal, der på sigt skal indrettes til lokalpark.
Plumsgade: En redegynge sættes op på hjørnet af et stille kryds,
i et boligområde - et eksisterende egetræ giver det grønne hjørne
karakter.
Ejbygade: I det grønne bælte med egetræer, der ligger ud til vejen
og ved et stærkt benyttet fodgængerfelt, etableres 4 enkeltpersonsgynger.
Munkerisvej: I det grønne område, hvor gående fra det nærliggende boligområde går igennem for at komme til Rosengårdscentret, sættes to pargynger op (4 gynger i alt).

Eksempler på gynger i byens grønne områder

Ørbækvej: Cykelbroen over Lindved Å er dagligt benyttet af både
unge forældre og studerende - det grønne område omkring broen
egner sig godt som et mentalt stop i hverdagen - der sættes derfor
2 høje enkeltpersonsgynger op.
Målgruppe
Alle kan bruge en gynge, både børn, unge og voksne. Målgruppen
er dem, der lige kommer forbi og får lyst til at tage en gyngetur og
en pause fra hverdagen.
Samarbejdspartnere
Udviklingen af projektidéen er betalt af Realdania og Lokale og Anlægs Fonden.
Fordele:
Indbyder både til fysisk bevægelse og en mental pause
Aktiverer folk i alle aldre på en sjov måde
Har potentiale til at skabe nye lokale samlingspunkter
Succeskriterier
Særligt de oversete grønne ”mellemrum” i byen kvalificeres og de
allerede anvendte grønne områder får flere aktiviteter tilknyttet og applerer dermed til en større målgruppe.
REFERENCE
Det samlede projekt Byen Svinger fra 2011 indeholder alle analyser omkring udvælgelsen af områder, hvilken type gyngeredskab,
økonomi mm.
Det samlede projekt med alle 28 steder er estimeret til 2,5 milioner
(2011 priser), men de forkellige delprojekter kan sagtens etableres
individuelt.
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Elmelund Skov
Skoven er resultatet af et samarbejde mellem Naturstyrelsen Fyn, VandCenter Syd og
Odense Kommune. Skoven skal sikre rent grundvand/drikkevand, udvikle mangfoldig natur
og skabe gode, rekreative rammer for borgerne.23
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Naturrigdom
En større biodiversitet i og omkring byen betyder flere levesteder for dyr og
planter. Da mange af vores udendørs oplevelser i hverdagen foregår i byen eller
tæt på byen, er det vigtigt, at man her kan få gode naturoplevelser. Naturen i
byen kan give en grøn pause i en travl hverdag, mens de større naturområder i
udkanten af byen byder på mange forskellige oplevelser - sjælden natur, gåture, sport af forskellig slags og tid sammen med familien.
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#21 Dalum Papir – et nyt rekreativt naturområde

PRIS: 18 mio kr

Formål
Udviklingen af Dalum Papir giver en enestående mulighed for at
udvide Fruens Bøge og binde området sammen med naturområdet
Dalumgård. Åstien, der i dag slutter i Fruens Bøge, forlænges og
bindes sammen med Åstien ved Dyrup, Skt. Klemens og Bellinge. Odense får dermed én sammenhængende Åsti fra Bellinge til
Seden. Det nye naturområde vil på grund af Dalum Papirs lange
industrihistorie få sin egen særlige identitet.
Hvad
Områder langs Odense Å udlægges til rekreativt naturområde. Der
etableres en Åsti i grus langs Odense Å. Der etableres faciliteter for
kanoer, og steder hvor man kan opholde sig tæt på åen og aktivt
opleve områdets naturværdier. Der etableres ny beplantning, der
gavner plante- og dyrelivet. På det gamle jernbanespor etableres
en belyst asfaltsti. Gamle jernbanebroer genbruges til nye stibroer,
og der bygges nye stibroer til Fruens Bøge.

Placering af handling

Målgruppe
Alle odenseanere bruger allerede i dag Fruens Bøge og Åstien. Fruens Bøge besøges af mange turister i dag. En udvidelse af Fruens
Bøge langs Odense Å med et naturområde med industrihistorie vil
være endnu en grund til at besøge området.
Samarbejdspartnere
Private grundejere og ejendomsudviklere på Dalum Papir. Gadeforeninger og beboere i Dalum og Hjallese. Den Fynske Landsby.
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og
Friluftsrådet.

Eksisterende jernbanespor bliver til stier

Fordele
Fruens Bøge udvides og får et nyt naturområde med sin
særlige kulturhistorie og nye rekreative tilbud
Åstien bindes sammen med Åstien til Dyrup, Skt. Klemens
og Bellinge
Projektet etableres samtidig med, at opstemningen af 		
Odense Å fjernes
Projektet tilgodeser både beboere på Dalum Papir, i 		
Dalum og resten af Odense
Succeskriterier
Der etableres et nyt, sammenhængende, rekreativt naturområde
med særlige oplevelser og muligheder, som supplerer det eksisterende Fruens Bøge. Stiforbindelser i området bindes sammen med
eksisterende stier.
REFERENCE
Køge Ås
Åsen er byens foretrukne rekreative område. Man kan cykle på
Køge Ås ad den 22 km lange Køge Å-sti, der ender i Regnemarks
Bakker ved Borup. Inspirationen fra Køge er muligheden for en
sammenhængende rekreativ stiforbindelse, der binder flere forskellige naturoplevelser sammen.

luftfoto af området
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#22 Lindved skovrejsning

PRIS: 13 mio kr

Formål
At sikre rent drikkevand til borgerne i Odense og samtidig give
atraktive rekreative muligheder i den sydlige del af Odense. Lindved
skovrejsning er en brik i et større ønske om at skabe et stort grønt
naturbånd syd om Odense. Begyndende med grusgravsområdet
ved Tarup-Davinde, der med tiden vil strække sig hen til Lindved
skovrejsningsområde - derefter vil områderne ved Bramstrup blive
forbundet med Odense Ådal og Elmelund Skov.
Hvad
Fase 1 på ca. 319 ha omfatter de områder, der i forhold til grundvandsbeskyttelsen er allermest vigtige at få beskyttet, og som samtidig rummer store potentialer for udvikling af bynært friluftsliv.
En evt. fase 2 er på 210 ha. I den nordlige del af fase 2 er området udlagt til råstofgravning. Et skovrejsningsprojekt vil afvente at
råstofferne er gravet af.
Skovrejsningen vil ske med blandede løvtræer og flere små og store
lysninger, således at der bliver levesteder for dyr og planter med
forskellige behov for lys og læ. Vandet vil også forsøges fremmet i
landskabet, således at der bliver forskellige naturtyper afhængig af
vandet på stedet. Der etableres stier til rekreativt brug af området.
Et overslag på den samlede udgift til fase 1 er 70. mio. kr., hvor
Odense Kommune skal bidrage med 13. mio kr. Naturstyrelsen vil
herefter eje arealerne samt anlægge og drifte skoven.

Placering af handling

Målgruppe
Alle borgere i Odense, da Odense er en skovfattig kommune med
10-15 % skovdække. Skoven vil blive et vigtigt, nærrekreativt
område for borgere i Højby, Lindved og den sydlige del af Odense. Desuden vil skoven kunne blive et udflugtsmål for mange, som
f.eks. kan komme til området med tog eller cykel fra Odense.
Samarbejdspartnere
VandCenter Syd, Naturstyrelsen og Friluftsrådet.
Fordele
Rent grundvand - også i fremtiden
Smukt og varieret landskab omkring Lindved Ådal, som
skovrejsningen vil forstærke oplevelsen af. Der er planer
om et vådområde i ådalen, hvilket vil gøre området endnu
mere varieret
Et nyt nærrekreativt område for Højby med naturoplevelser
for børn og voksne
Et nyt udflugtsmål for alle odenseanere
Medvirke til at forøge skovprocenten i Odense Kommune og
i Danmark
Formidle kulturmiljø og geologi i tilknytning til Lindved å og
Højby ås
Understøtter FNs verdensmål 6, delmål 6.6, verdensmål 11,
delmål 11.4,11.7 og 11.a, verdensmål 13, delmål 13.2,
verdensmål 15, delmål 15.1, 15.2, 15.5, 15.9 og 15.b.
(s. 21 og 22)

Enge ved Lindved Å/Højby Ås

Elmelund Skov

EFFEKTVURDERING

Succeskriterier
At skoven er etableret indenfor en 20 årig horisont.
REFERENCE24
Aarhus kommune
Der er et mål om 3200 ha ny skov inden 2030. Skoven skal etableres for at sikre grundvandet, og der er derudover en eksperimenterende tilgang til skovrejsningen på udvalgte områder for at øge
biodiversiteten.
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#23 Blomstrende vilde vejrabatter

PRIS: 250.000 kr

Formål
Formålet med indsatsen er at skabe flotte vejrabatter og at styrke
biodiversiteten. Vejrabatter er en af de mest sete naturtyper i hele
Danmark – og de er også vigtige levesteder samt spredningskorridorer for dyr og planter. I dag er mange vejrabatter dog domineret af få næringskrævende græsarter pga. nærringsstoffer fra
landbruget og driftsmæssig praksis med at lade det slåede græs
ligge. For at vejrabatterne igen kan understøtte en høj biodiversitet
og samtidig se flotte ud, skal vi ændre driften - og hjælpe blomsterne lidt på vej med udsåning af frø udvalgte steder.
Hvad
Udviklingsprojekt hvor man over tid ændre driften af vejrabatterne i hele Odense kommune mod en mere naturnær drift, der skal
begrænse væksten af de nærringskrævende græsser og fremme
væksten af vores hjemmehørende blomsterarter.
Det er også et projekt, hvor information er vigtig; faglig information
til naboer og andre borger om, hvorfor der kan se ”uplejet og rodet
ud” på visse tidspunkter af året.
Målgruppe
Bilister og cyklister - der kan få en farverig naturoplevelse langs
vejen. Turister der kommer til Odense.

Vilde blomster i Ørestad

Samarbejdspartnere
Danmarks Naturfredningsforenings ungdomsafdeling - i forhold til
måling og evaulering af biodiversiteten før og efter driftsændring og
eventuel udsåning af blomsterblanding.
Fordele
Øget biodiversitet
Vejrabatterne kommer til at fungere bedre som korridorer
for insekter og mindre dyr
Det bliver en god oplevelse at køre på alle veje i kommunen, en flottere og mere naturpræget oplevelse
Understøtter FNs verdensmål 11, delmål 11.a, verdensmål
15, delmål 15.1, 15.5 og15.9 (s. 21 og 22)
Succeskriterier
Vejrabatterne får en højere biodiversitet og bliver samtidige flotte
og farverige at kigge på.
REFERENCE
Aalborg kommune
Erfaring med en mere ekstensiv græspleje, der fremmer hjemmehørende blomster. Her anbefales én slåning tidligt på året, hvis
rabatten har højt næringsindhold. Det er vigtigt, at det afslåede
materiale fjernes, så man dermed fjerner næringsstoffer fra jorden.
Det en god idé at fastlægge slåningstidspunktet ud fra blomstringstidspunkt fra de arter der skal hhv. fremmes eller begrænses.
Blomstrende vejrabat. Foto: Ina Vink Slott
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#24 Flere gamle træer i Odense

PRIS: 1 mio kr

Formål
Formålet er at bevare gamle kommunale og private træer i Odense.
Gamle træer rummer mange levesteder for fugle, dyr og insekter.
Gamle træer er særligt smukke og værdifulde i byen. Der er en
række økonomiske og miljømæssige gevinster ved at bevare de
gamle træer, da de for eksempel optager langt mere vand og CO2
end mindre træer og er levested for langt flere dyr.
Hvad
Der gennemføres forskellige indsatser, der sikrer at flere gamle
træer bevares i Odense:
Hjælp til sikkerhedsvurdering, beskæring og fremtidssikring af udvalgte, gamle, private træer - så de kan bevares i
stedet for at blive fældet. Det er et gratis og frivilligt tilbud
til ejere af gamle træer
Information og skiltning ved særlige gamle træer, så borgerne får mere viden om træerne
Præmiering af gamle og værdifulde træer, så der skabes
særlig interesse for træerne, og hvor de bevares
Målgruppe
Alle borgere og gæster i Odense vil opleve Odenses gamle og særlige træer.

Privatejet platantræ på Klaregade

Samarbejdspartnere
Danmarks Naturfredningsforening og Plant et Træ.
Fordele
Ved at hjælpe private med at sikkerhedsvurdere og beskære udvalgte træer sikrer man, at træerne bevares
Gamle træer er levesteder for mange fugle, insekter og dyr
f.eks. flagermus
Gamle træer kan ikke erstattes, så man skal passe på de
gamle træer, der er i byen
Gamle karakterfulde træer har stor værdi i gadebilledet og
for den enkelte ejendom
Der er en række miljømæssige fordele ved at bevare gamle
træer. Gamle træer optager størrere mængder af regnvand
og skadelige partikler fra luften end yngre og mindre træer
gør. De optager CO2 og producerer ilt, og de giver læ og
skygge
Understøtter FNs verdensmål 13, delmål 13.2, verdensmål
15, delmål 15.5 og 15.9 (s. 21 og 22)
Succeskriterier
Mellem 50-100 gamle træer sikkerhedsvurderes og fremtidssikres
derved.
Der opnås øget fokus og interesse for gamle træer ved at informere
om og præmiere gamle træer.
REFERENCE25
Flere forskellige kommuner har en strategi for bytræer, hvor der er
fokus på bevaring af de gamle træer. I Frederiksberg kommune skal
man f.eks. have en særlig tilladelse for at fælde træer, der er ældre
end 25 år.

Gammelt robinjetræ ved Hunderupvej

EFFEKTVURDERING

Side 61

#25 Naturforbedringer ved Hole Skov

PRIS: 150.000 kr

Formål
Formålet er at forbedre levevilkårene for den rødlistede engperlemorssommerfugl. En undersøgelse af arealer i og omkring Hole
Skov viser, at det er muligt med få og relativt enkelte greb at sikre
de lysåbne naturtyper eng og overdrev. Det vil forbedre levevilkårene for insekter og fugle generelt – særligt for engperlemorsommerfuglen.
Vi har i EU en målsætning om at; ”Standse tabet af biodiversitet og
nedbrydelse af økosystemtjenester i EU inden udgangen af 2020,
og for så vidt det kan gennemføres genetablere disse, og samtidig
intensivere EU´s bestræbelser på at standse tabet af biodiversitet
på globalt plan” (Miljøstyrelsen).
Hvad
For at skabe levesteder for engperlemorsommerfuglen er det vigtigt,
at der er både fugtige og tørre områder, dvs. både naturtyperne
eng, overdrev og mose. Derudover er det vigtigt at kærtidsel, der
er rig på nektar, og alm mjødurt, der er larvernes værtsplante, har
gode vækstbetingelser.

Placering af handling

I første del af projektet skal der arbejdes med de kommunalt ejede
arealer og laves en sondering af, om det er muligt at indgå aftaler på privat ejede arealer. Der vil da komme en afklaring af, hvad
økonomi der ligger i at ændre driften på de private arealer. Denne
information er nødvendig for at igangsætte anden del af projektet.
På de områder langs åen, der er kommunalt ejede, vil driften blive
ændret, så man tilgodeser at bibeholde naturtyperne overdrev og
mose. Fra en undersøgelse lavet i 2014 er der udpeget et særligt
areal, hvor der i forvejen er en god naturværdi og mange arter, der
kræver både næringsfattige og fugtige som tørre arealer.

Engperlemorsommerfuglen - Brenthis ino - varmer
sig i solen. Foto: Naturstyrelsen.

I de privat ejede områder, der har stort potentiale for at blive levested for f.eks. engperlemorsommerfuglen, kan man gå i dialog med
ejeren af området om drift og naturpleje. Dette kan f.eks. være med
afgræsning af kreaturer, heste eller høslæt på udvalgte områder.
Dette kræver indhegning og en erstatning til landmanden.
Målgruppe
Alle borgere i Odense og besøgende, der bevæger sig ud i Hole Skov
på udflugt.
Samarbejdspartnere
Private lodsejere og Danmarks Naturfredningsforening.
Fordele
Understøtter EU’s 2020 mål om at stoppe nedgangen i biodiversitet
Giver Odense Kommune mere natur af høj kvalitet
Mulighed for på sigt at opleve engperlemorsommerfuglen
Understøtter FNs verdensmål 6, delmål 6.6, verdensmål 11,
delmål 11.7, verdensmål 13, delmål 13.2, verdensmål 15,
delmål 15.1, 15.5 og 15.9 (s. 21 og 22)
Succeskriterier
Engperlemorsommerfuglen vender tilbage til områderne i Hole Skov,
hvor den tidligere har været. Naturtyperne eng, mose og overdrev
prioriteres ved afgræsning og ændret drift.
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#26 Nye naturområder langs med åer

PRIS: 150.000 kr

Formål
At understøtte og udvide naturen langs vandløbene Odense Å og
Lindved Å som er en del af Natura2000 og en del af kommunens
grøn blå struktur. De nye naturområder vil virke som en bufferzone
for den eksisterende natur ved vandløbene. Ved at udlægge områder til ny natur i nærheden af eksisterende sikres en god naturkvalitet hurtigt - og det giver samtidig bedre spredningsmuligheder
for dyr og planter. Samtidig kan områderne bruges rekreativt og
supplere de eksisterende rekreative tilbud.
Hvad
Tre initiativer der forbedrer biodiversiteten i Odense Kommune.
1)
Etablering af engområde ved Vollsmose ved Odense Å.
Odense Kommune ejer et areal, der i dag forpagtes ud til dyrkning.
Arealet udlægges til engområde til gavn for planter og dyreliv langs
Odense Å. Tilstødende arealer består af moser og overdrev, så et
nyt engområde vil give områdets natur bedre sammenhæng og
robusthed. Odderen er tidligere fundet i området, og et nyt engområde optimerer odderens krav til levesteder i form af uforstyrrede
friarealer.
2)
Nyt engområde ved Hollufgård ved Lindved Å. Odense
Kommune ejer et areal, der i dag forpagtes ud til dyrkning. Arealet
udlægges til engområde til gavn for planter og dyreliv langs Lindved
Å. En mindre del af arealet ligger i dag hen som eng/græsområde,
og der er lavet vandhuller til padder. Engen understøtter de nye
paddevandhuller som levested for områdets padder (frøer, tudser og
salamandere). Området fungerer som en udvidelse af det rekreative
stisystem, der i dag er ved Hollufgård, og kan på den måde bidrage
med en anderledes naturoplevelse sammenlignet med parkområdet
ved Hollufgård.
3)
Ved fjorden er et område udlagt til rekreativt areal i kommuneplanen. Området ligger mellem arealer udlagt til industri
og bolig. Området er i dag forpagtet ud til dyrkning. Hele arealet
etableres med bi-venlige urter, og der laves forsøg med insekthoteller for at lokke insekter til området. Hvis forholdene er til det,
etableres fugtige partier, som kan tiltrække arter, der bruger dem
som levested. Området skal fungere som en forsøgsbase, hvor nye
insektvenlige tiltag testes og eventuelt udbredes til nogle af kommunens andre arealer. Der sættes infotavler op, som fortæller om
projektet.
Projekterne medfører tabt forpagtningsindtægt på 106.850 kr./år

1

2

3

Målgruppe
Beboere i nærområderne får nye rekreative og naturmæssigt interessante områder.
Samarbejdspartnere
Danmarks Naturfredningsforening, UNG DN, biavlerforeninger og
Byforeningen.
Fordele
Understøtter EUs 2020 mål om at stoppe nedgangen af biodiversitet
Giver odense kommune mere natur jf. miljøpolitikkens målsætning om at forøge kommunens skov- og naturarealer
med 60 %
Understøtter Odense Kommunes miljøpolitik om at udvikle
den grønne struktur, anlægge ny og bedre natur samt stille
egne arealer til rådighed for pilotprojekter
Understøtter FNs verdensmål 6, delmål 6.6, verdensmål 11,
delmål 11.7, verdensmål 13, delmål 13.2, verdensmål 15,
delmål 15.1, 15.5 og 15.9 (s. 21 og 22)

EFFEKTVURDERING

Succeskriterier
Der kommer mere ny og værdifuld natur og de rekreative muligheder forbedres.
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#27 Vejtræer og blomster på Svendborgvej

PRIS: 9 mio kr

Formål
At gøre den inderste del af Svendborgvej til en smukkere, grønnere og mere trafiksikker vej. Den alt for brede vej ændres til en vej,
hvor bredde og udformning passer til de trafikmængder, som vejen
skal betjene i fremtiden. Asfalt ændres til blomster og vejtræer, så
vejen bliver karakterfuld, smukkere og med levesteder for insekter
og fugle.
Hvad
Svendborgvej (mellem Odensevej og Motorvejen) har fået en anden og mindre trafikeret funktion, efter Munkebjergvej og den nye
afkørsel 50 er etableret. Svendborgvej har for brede kørebaner, der
opfordrer til for høj hastighed og cykelstriber, hvor cyklister føler sig
utrygge. Vejen opleves i dag som alt for bred og ikke attraktiv for
kvarteret.
Der etableres nye brede bede med blomster og store vejtræer.
Bedene vil gøre vejen mere sikker, grønnere og vil blive kvarterets
smukke, grønne vej. Der etableres cirka 4000 kvadratmeter blomsterbed og plantes ca. 50 nye vejtræer. Bedene håndtere regnvand,
der falder på vejen.

Placering af handling

Målgruppe
Alle borgere i Hjallese og brugere af vejen vil opleve, hvordan den
brede vej ændrer karakter.
Samarbejdspartnere
VandCenter Syd og Plant et Træ.
Fordele
Der etableres en smukkere og mere trafiksikker vej, som
beboere i Hjallese og brugere af vejen vil have daglig glæde
af
Vejvand frakobles kloaknet og håndteres i vejbedene
Blomsterbede og træer giver øget biodiversitet, med flere
insekter og fugle
Understøtter FN verdensmål 3, delmål 3.9 (s. 21)

Svendborgvej i dag

Succeskriterier
De lange bede med blomster og træer giver en smuk, grøn og trafiksikker vej. Svendborgvej bliver kvarterets nye grønne rygrad.
REFERENCE
I starten af Hunderupvej står der gamle robinjetræer langs vejen.
De giver meget karakter til vejen og er flotte hele året. Dog særligt
først på sommeren når de blomstrer. Længere ude er Hunderupvej
kantet af skyggefulde egetræer - dette skaber en fin sammenhæng
til Fruens Bøge.
Søndre Boulevard
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Hunderupvej med blomstrende robinjetræer
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#28 Grønne Organisationer skaber ny Natur

PRIS: 750.000 kr

Formål
Give grønne foreninger, organisationer og grupper af borgere mulighed for i fællesskab at genoprette eller skabe mere ny natur. Stort
lokalkendskab og faglighed bruges, og der opnås samarbejde og
synergi mellem de forskellige grønne organisationer.
Hvad
En pulje giver mulighed for at de grønne foreninger, organisationer
og grupper af borgere kan udvælge og realisere ny natur i Odense.
Arbejdet kan ske i regi af Det Grønne Råd. Projektet kan indeholde
erhvervelse af areal, anlæg, drift og formidling.
Målgruppe
Alle borgere i Odense får glæde af den nye natur.
De grønne foreninger og organisationer får direkte indflydelse på
udvælgelsen og realiseringen af naturprojekter.
Samarbejdspartnere
Det Grønne Råd. Grønne foreninger og organisationer. Grupper af
borgere.

Elmelund Skov

Fordele
De grønne organisationer får direkte indflydelse på naturprojekter
De specialiserede kompetencer, som de forskellige foreninger og organisationer har, bruges bredt i projektet
Understøtter FNs verdensmål 6, delmål 6.6, verdensmål
15, delmål 15.1 og 15.5 (s. 21 og 22)
Succeskriterier
Der realiseres ét større eller flere mindre naturprojekter, hvor flere
grønne organisationer samarbejder og bidrager til en god løsning.
REFERENCE
Glisholm Sø er realiseret i et samarbejde mellem Vandcenter Syd,
Danmarks Naturfredningsforening og Odense Kommune. Danmarks
Naturfredningsforening har bidraget med viden og ideer til projektet, så der er etableret bedre levesteder for planter, padder og fugle
– og derfor flere oplevelser for besøgende ved søen.

Odense Fjord

Glisholm Sø
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Sankt Hans aften på Engen i Fruens Bøge

Kommunikation & Samarbejde
Det grønne inviterer til fællesskab. Det grønne er noget vi alle oplever og bruger i vores hverdag, og som vi gerne vil vide mere om og dele med hinanden.
Grønne projekter er noget, vi sammen kan engagere os i og hjælpe hinanden
med.
Vi er sammen om at skabe Danmarks Grønneste Storby - det kan kun lykkes,
hvis mange parter deltager. Afsnittets indsatser har derfor til formål at sikre
god kommunation og at sikre, at mange parter deltager i skabelsen af Danmaks
Grønneste Storby.

#29 Navngivning af parker og skove

PRIS: 500.000 kr

Formål
Alle parker og skove skal have et navn. Navne giver parker og skove
identitet og gør, at man lettere kan aftale at mødes et bestemt sted.
Hvis parken eller skoven ikke har et navn i forvejen, skal borgerne
hjælpe med at finde på gode navne. Navnet skal fremgå af skilte
ved indgangen til området. Skiltet vil byde borgerne velkommen og
vise, at området er et af Odense Kommunes grønne områder.
Hvad
Organisere navngivning på de parker/skove der ikke allerede har et
navn. Navnene skal på alle kort og være mulige at finde via GPS, og
der skal opsættes navneskilte med en kort tekst om muligheder og
hensyn i området. Eventuelt kan der opsættes to typer skilte, hvor
det ene kun indeholder navnet, mens det andet har information om
stedet.
Målgruppe
Alle borgere i Odense.
Samarbejdspartnere
Borgerne og Odense Bys Museer.
Fordele
Mange borgere vil engagere sig i navngivningen og dermed
vil der komme fokus på parker og skove i borgernes nærhed
Parker og skove får et éntydigt navn - kendt af alle
Øget lokal bevidsthed og stolthed over parken/skoven
Tydelig markering af kommunale parker/skove

Eksempler på skilte

Succeskriterier
Parken/skovens brug som mødested stiger, og borgerne tager på tur
til parker i andre bydele, fordi de har fået identitet. De nye navne
bruges af borgere og byens gæster.
REFERENCE
Glisholm Sø
Ved at navngive den nye, store regnvandssø ved Hollufgård, er det
nu blevet et sted, som mange kender og bruger.

Glisholm Sø
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#30 Konkurrence: Odenses grønneste gade

PRIS: 25.000 kr

Formål
En konkurrence om, hvem der kan skabe Odenses grønneste gade,
vil bidrage til, at flere borgere og virksomheder går sammen om at
gøre byen mere grøn. I denne proces vil de også bidrage til at informere om Danmarks Grønneste Storby og skabe en bevægelse, der
gør byen mere grøn.
Hvad
Der laves en årlig konkurrence til afholdelse i juni/august. Gennem
en årlig tilbagevendende konkurrence vil der blive fokus på at udvikle og pleje grønne kvaliteter ud mod gadeniveau, der på den måde
vil bidrage til at gøre byen grønnere for alle.
Man kan bidrage til grønnere gader ved at lave grønne facader, lave
aftale med kommunen om plantning af træer, lave små haver på
fortovet, have grønne forhaver osv.
Gader kan indstilles i de sidste to måneder op til konkurrencen.
Målgruppe
Alle odenseanske borgere og virksomheder.
Samarbejdspartnere
Gro Odense Byhaver, Halmhuset Odense, VandCenter Syd,
beboere- , gade- og grundejerforeninger.

Grønne gader i Odense

Fordele
Bidrager til brandingen af Odense som en grøn by
Bidrager til at skabe en visuelt grønt by, hvor mange 		
mennesker færdes
Skaber nabofællesskab
Succeskriterier
10 deltagende gader første år og 50 deltagende gader andet år.

Privatejede træer giver en grøn oplevelse af gaden
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#31 Naturvejledning for børn

PRIS: 350.000 kr/år

Formål
At børn og unge kommer ud i naturen og får gode oplevelser og
viden om planter, dyr og økologi.
Hvad
En fastansat naturvejleder der udvikler naturformidlingstilbud til
skolerne i byen. Der skal være tilbud tæt på alle skoler, så det er
enkelt at komme ud med klassen - med sikkerhed for at der sker
læring. Samtidig sikres en fortsat udvikling af Naturværkstedet
Hollufgård Vandmølle og Vigelsø Naturskole gennem fastholdelse af
Fjordens Dags naturvejleder, som varetager disse funktioner. Stillingen er i dag delvist finansieret af Friluftsrådets gennem udlodningsmidler med 250.000 kr. om året samt 40.000 kr. årligt fra såvel
Kerteminde som Nordfyns Kommune. Tilskuddet fra Friluftsrådet
ophører, fordi udlodningsmidlerne i fremtiden fordeles anderledes.
Målgruppe
Skoleelever og børnehavebørn er målgruppen for aktiviteterne. Lærerne vil være målgruppen for undervisningstilbuddene.
Samarbejdspartnere
Naturvejlederforeningen, Ung Odense og Friluftsrådet.
Fordele
Mere fokus på at opfordre børn og unge og deres lærere til
at komme ud
Kontinuitet i naturformidlingen ved at fastansætte en naturvejleder
Der vil være én central person, der har overblik over naturformidlingen i Odense Kommune

Skoleklasse på Vigelsø

Succeskriterier
At det bliver fast rutine for skolerne i Odense at bruge natur- og
skovområder i den daglige undervisning. Og at mange flere børn i
Odense har været på skoletur til Vigelsø Naturskole.
Status på naturvejledning i Odense
I dag findes der i Odense en projektansat naturvejleder i Fjordens
Dag som er delt med Kerteminde og Nordfyns kommuner, to i Tarup-Davinde I/S og således delt med Faaborg Midtfyn Kommune og
en projektansat i BUF.
Til sammenligning med de 5 andre store byer i Danmark har Odense et lavt antal naturformidlere - og de fleste af dem vi har dækker
store områder - ikke kun Odense Kommune.
Naturformidlingsstederne er Vigelsø Naturskole i samarbejde med
Kerteminde og Nordfyns Kommuner, Naturskole hos Tarup-Davinde
I/S og Naturværksted på Hollufgård Vandmølle.
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#32 Vandets vej i Elmelund Skov

PRIS: 1,5 mio kr

Formål
Børn og voksne fra Odense bliver inspireret til komme ud i Elmelund
Skov. De får en forståelse for vandets kredsløb, og dermed hvordan
skoven sikrer rent grundvand. Odense får et naturrum, der er kendt
af alle odenseanere og kendt på landsplan.
Hvad
Tre attraktive mødesteder i Elmelund Skov:
1.
Cirklen: Et sted hvor børn og voksne kan lege med vand
og via aktiviteter blive klogere på vandets og skovens kredsløb. Et
dejligt sted der er en udflugt værd for familien og samtidig tilbyder
undervisningstilbud for skoler. De nødvendige faciliteter skal være i
en mindre bygning, der har en karakteristisk arkitektur, så den bliver et ikon for Elmelund Skov. Formidlingen skal være interaktiv og
engagerende. Formidlingen skal inspirere til at komme længere ud i
skoven til de næste to læringsrum:
2.
Søen i skoven på Naturstyrelsens areal.
3.
Kilden i skoven på Naturstyrelsens areal.
Formidlingen skal udarbejdes af lærere i samarbejde med VandCenter syd. Det er historien om regndråbens 50 år lange rejse ned
gennem jordlagene ned til grundvandsmagasinet 90 meter under
skoven. Om vandets vej fra grundvand til å, søer, fjord og hav – og
om fordampningen fra havet og op til atmosfæren, hvor damp bliver
til skyer, og vandet igen bliver til regn.

Placering af handling

Målgruppe
Familier med børn, skoleklasser, børneinstitutioner.
Samarbejdspartnere
VandCenter Syd og Naturstyrelsen - projektet VANDETS VEJ I
SKOVEN. Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks
Naturfredningsforening.
Fordele
Skovturen får et mål, hvor legeaktiviteterne sætter gang i
eksperimenter, der giver øget viden og forståelse for vandets og skovens kredsløb
Det bliver let for skolelæreren at komme i skoven med klassen - der er en ramme med indhold til undervisning
Et attraktivt mødested der kan være ramme om fødselsdagen eller firmaudflugten og dermed være et springbræt til at
komme længere ud i skoven
Turen i skoven giver naturoplevelser, fred i sjælen og motion
der giver en sund krop
Understøtter FNs verdensmål 6, delmål 6.3, 6.6 og 6.b, verdensmål 11, delmål 11.7 og 11.a, verdensmål 15, delmål
15.9 og 15.a (s. 21 og 22)
Succeskriterier
Elmelund Skov opleves som et attraktivt undervisningstilbud og
benyttes af skoler til naturvidenskabelige læringsforløb om vandets
og skovens kredsløb.
80 % af borgerne i Odense har kendskab til Elmelund Skov som et
attraktivt mødested og udflugtsmål, og der er samarbejder mellem
skoler og frivillige omkring formidling og udvikling af aktiviteter i
Elmelund Skov. Formidlingen bliver landskendt for sin aktiverende
og legende tilgang.

Skitse til Cirklen som ankomstområde i skoven

Gyldensteen strand
foto VisitNordFyn
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Pris
Projektet i sin helhed er budgetteret til 8.7 mio kr. Cirkelbygningen
med vandleg og formidling er budgetteret til 5.1 mio kr og er den
del, Odense Kommune bliver ansvarlig for. VandCenter Syd får ansvaret for driften af vandleg/vandformidlingsdelen. Friluftsrådet har
givet tilsagn om tilskud på 1.250.000 kr., hvis hele projektet gennemføres. Der søges fondsmidler – et godt udgangspunkt for dette
vil være at Odense Kommune afsætter 1.5 mio. kr.
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#33 Grønt diplom til virksomheder

PRIS:25.000 kr

Formål
En stor del af jorden og bygningerne i Odense er ejet af private
virksomheder, som kan bidrage til at realisere målet om Danmarks
Grønneste Storby. Virksomheder, der ønsker at bidrage til dette,
kan derfor blive partnere og f.eks. få et mærke, de kan bruge til at
markedsføre sig med.
Hvad
Ved at bidrage til realiseringen af Danmarks Grønneste Storby kan
virksomheder i Odense blive erhvervspartnere for projekter og
bruge det i deres markedsføring. For at blive partner kræves det, at
en virksomhed betaler et beløb til Danmarks Grønneste Storby, eller
selv begrønner byen - ved at betale for f.eks. træer, en grøn facade
eller et grønt tag på deres egen jord/bygning. Virksomheden kan
også opnå et grønt diplom ved at overgå til mere naturnær drift af
egne arealer.
Til gengæld kan virksomheden kalde sig erhvervspartner for Danmarks Grønneste Storby og får et mærke, de kan bruge på deres
hjemmeside og til anden markedsføring.
Målgruppe
Odenseanske virksomheder.
Samarbejdspartnere
VandCenter Syd, Erhvervsorganisationer og Miljøforum Fyn.

Virksomhed med grøn profil

Fordele
Bidrager til brandingen af Odense som en grøn by
Styrker samskabelsen af Odense som en grøn by
Sætter fokus på private virksomheders rolle i forhold til at
være mere miljøbevidste
Kan være med til at skabe mere behagelige, sundere og
flottere udemiljøer på arbejdspladser - hvilket kan betyde
højere trivsel hos medarbejdere
Succeskriterier
10 erhvervspartnere efter 1 år. 50 erhvervspartnere efter 3 år.
REFERENCE
Cradle to Cradle certificering: danner grundlag for hele den cirkulære tankegang, hvor materialer kan genanvendes igen og igen i et
biologisk og teknisk kredsløb.
”Fairtrade By Odense”
Fairtrade By er et koncept for kommuner, der vil arbejde med etisk
forbrug og samtidig samle kommune, erhvervsliv, enkeltpersoner og
organisationer om et fælles projekt. Fairtrade har til formål gennem
handel at forbedre arbejds- og levevilkår for nogle af verdens fattigste bønder.
Taghaven på Salling i Aarhus
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Oversigt over alle handlinger og pris
Handling

Pris, kr

Type af handling

#1 Plantning af nye træer i bymidten

5 mio

Anlæg

#2 Blomster i bymidten

2,5 mio

Anlæg

#3 Grønne facader på kommunale bygninger

3 mio

Anlæg

#4 Borgerskabte grønne gader

25.000

Udvikling

#5 Udvikling af Munke Mose

15 mio

Udvikling m. fond

#6 Blomsterhaven i Eventyrhaven

10 mio

Udvikling m. fond

#7 Blomstrende veje

3 mio

Anlæg

#8 Midlertidigt grønt på byggegrunde

150.000

Udvikling

#9 Taghave i bymidten

150.000

Udvikling

#10 Blågrønne byrum i Skibhuskvarteret

4 mio

Anlæg

#11 Eksercermarken - LAR og natur

1,5 mio

Anlæg

#12 Sammen om Regnvandshåndtering

50.000

Udvikling

#13 Nye fælleshaver og byhaver

300.000

Udvikling

#14 Spiselige Træer & Buske

1,5 mio

Anlæg

#15 Fælles Skolebigård

300.000

Udvikling

#16 Mountainbikerute på Stige Ø

500.000

Anlæg

#17 Lege og bevægelsesplads ved Odense Kanal

1 mio

Anlæg

#18 Særlige mødesteder i parker og skove

500.000

Anlæg

#19 Krible Krable faciliteter i Munke Mose

150.000

Anlæg

#20 Gynger i byen

500.000

Anlæg

#21 Dalum Papir - et nyt rekreativt naturområde

18 mio

Anlæg

#22 Lindved skovrejsning

13 mio

Anlæg

#23 Blomstrende vilde vejrabatter

250.000

Drift

#24 Flere gamle træer i Odense

1 mio

Udvikling

#25 Naturforbedringer ved Hole Skov

150.000

Drift/Udvikling

#26 Nye naturområder langs med åer

150.000

Drift/Anlæg

#27 Vejtræer og blomster på Svendborgvej

9 mio

Anlæg

#28 Grønne Organisationer skaber ny Natur

750.000

Udvikling

#29 Navngivning af parker og skove

500.000

Udvikling

#30 Konkurrence: Odenses grønneste gade

25.000

Udvikling

#31 Naturvejledning for børn

350.000

Drift

#32 Vandets vej i Elmelund Skov

1,5 mio

Anlæg

#33 Grønt diplom til Virksomheder

25.000

Udvikling
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22. Sæby projekt: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/en-halv-million-kroner-skal-goere-kendt-som-flagermus-byen
23. Elmelund skov – se tidslinje for skoven på: https://www.odense.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/parker-natur-og-udeliv/natur/elmelund-skov
24. https://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Park-og-skov/Skove/Nye-skove.aspx
25. Gamle træer: https://www.frederiksberg.dk/borger/trafik/hold-byen-ren/privat-beplantning-mod-vej-og-traeer-paegen-grund
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