
Borgermøde om Plan for 
park, skov og friluftsliv

 
Tirsdag den 2. marts fra 16.30 til 18.30



Om teknikken... ”mute og chat”



Dagens program
16.30  Velkomst og dagens program 
   /ved Søren Heide Lambertsen, Formand for Teknik & Byggeudvalget

16.40		 En	ny	Plan	for	park,	skov	og	friluftsliv	
   /ved Mette Esbjerg, Landskabsarkitekt i Vej & Park, Esbjerg Kommune 

16.50		 Inspirationoplæg	og	introduktion	til	workshop	
   /ved Mette Bahrenscheer, Planværkstedet
   
17.10		 Workshop	i	grupper

18.10		 Fælles	opsamling	
   /ved May-Britt Andrea Andersen, Formand for Kultur & Fritidsudvalget

18.25  Tak for i dag og det videre forløb
   /ved Karen Sandrini, Formand for Plan & Miljøudvalget



En ny Plan for 
park, skov og friluftsliv

Mette Esbjerg Jørgensen, Esbjerg Kommune, 2. marts 2021



FN’s 17 Verdensmål

• Sundhed og trivsel 

• Rent vand 

• Bæredygtige byer og lokalsamfund 

• Klimaindsats 

• Livet på landet



5 Temaer
• Bæredygtige byer
• Biodiversitet
• Sundhed og trivsel
• Friluftsliv
• Klima 



Bæredygtige byer
• Balance mellem det byggede og det groede miljø
• Byrum og grønne områder har betydning for den  
sociale sammenhængskraft

• Træer bidrager til at afhjælpe luftforurening
• Grønne områder i byen giver øget værdi 



Biodiversitet

• Biodiversitet er mangfoldigheden af dyr og planter

• Mere bynatur i parker og grønne områder  

øger biodiversiteten og naturoplevelserne

• Flere træer i byen giver levesteder for dyr og planter

• Nye store naturområder og skove har betydning for  

naturen og menneskene



Sundhed og trivsel
• Bynatur forbedrer sundhed og livskvalitet.  
Skaber plads til fællesskaber, fysisk udfoldelse og samvær

• Grønne områder inviterer til motion, afslapning og fordybelse
• Nærhed til grønne områder har betydning for hvor ofte man bruger dem
• Undersøgelser viser at natur og grønne områder styrker den fysiske og 
psykiske sundhed 



Friluftsliv
• Nærhed til natur og grønne områder har betydning for, hvor ofte de bruges

• Sammenhængende naturområder giver mulighed for store naturoplevelser 

• Grønne områder giver mulighed for fællesskab og samvær

• Rekreative områder giver rum for fysisk aktivitet, motion og socialt samspil 



Klima

• Træer giver læ og skygge
• Skove producerer ilt og optager CO2
• Træer og grønne områder tilbageholder, optager og fordamper regnvand 
• Brug af regnvand i gader, parker og grønne områder kan give  
klimasikre byer, med flere oplevelser of rekreative muligheder 



Det grønne i Esbjerg Kommune

[ planv ae rkstedet ]

NATUREN I BYKANTEN I BYERNE

Mette G. Bahrenscheer, Planværkstedet, 2. marts 2021



ET KIG FRA 
HELIKOPTEREN



De store vidder og stier der fortæller

Betonsøen Kammerslusen

Grænsestien Kongeåen



Mandø og Vadehavet 



De bynære landskaber og kyster

Sædding Strand

Guldager Mølleå kilen

Brillesøerne i Forvfeld Ådal kilen



Østskoven Måde

De nye rekreative landskaber



Byernes parker og grønne områder

Lergravsparken I C. Møllerparken

Vedels Anlæg



Idræts- og Læringsanlægget



Byrum, ophold og bygrønt

Grøne gårde

Ophold og blomsterkummer Midlertidigt grønt

Plads til ophold Grøn klimatilpasningGrøne gaderum



DET GRØNNE OG BLÅ GIVER VÆRDI

Det grønne giver sundhed og livskvalitet

Det grønne giver kvalitet i byerne og oplevelser

Natur og grønt er en bosætningskvalitet

Det grønne giver biodiversitet og levesteder

Vi kan mødes og være sammen i de grønne omgivelser 

De grønne områder kan klimasikre



 

 ?



Mødesteder og fællesskab

Torvet



Leg, aktivitet og friluftsliv

Skøjtesøerne i Bramming Betonsøen Museumshaven

Hjerting Strand



HVAD SIGER UNDERSØGELSER OG FORSKNING

Sundhed - natur og grønne områder forebygger stress

Vi vil både have ro og ”action” i naturen

Børn kan lide at lære i naturen

Økonimiske gevinster ved nærhed til grønt

Sammenhæng mellem afstand/adgang og brug af det grønne

Flere og flere søger fællesskaber i det grønne

 ?



 ?



Biodiversitet og klimatilpasning

Plejet  ”Vildt”



 ?



Der er stigende efterspørgsel på grønne og rekreative områder

De grønne områder skal være multifuktionelle og rumme mange anvendelser

Vi bruger det grønne på nye måder - det kan give konflikter imellem brugergrupper

Biodiversitet er kommet på dagsordenen 

Øget fokus på stille steder - både for øjet og for øret

Læring og undervisning i det grønne er en stigende tendens

Øget behov for at bruge de grønne områder til klimatilpasning

TENDENSER HVOR BEVÆGER VI OS HEN



FLERE BOR I BYERNE 

DET SÆTTER DET GRØNNE ER UNDER PRES 

- FX NÅR DER BYGGES NYT 



CORONA 

HAR GIVET EN NY DAGSORDEN FOR DET GRØNNE

MANGE BRUGER DET GRØNNE MERE



ESBJERG KOMMUNE HAR MEGET AT BYDE PÅ MEN...

HVORDAN BRUGER I 
DET GRØNNE

HVAD SYNES I KAN 
ØGE VÆRDIERNE

JERES MENINGER OG 
IDÉER ER VIGTIGE



WORKSHOP
7 GRUPPER
1 TIME
2 RUNDER
OPSAMLING

 ?



RUNDE 1

Hvilke grønne områder, parker og naturområder 
i Esbjerg Kommune bruger du ofte?

- og er du tilfreds med områderne?
- og er der nogle du synes er særlig vigtige?

 ?



RUNDE 2

Hvad kan gøre vores parker, grønne områder, udflugtsmål
 og friluftsoplevelser mere interessante for dig?

- og har du idéer til helt nye grønne områder eller nye aktiviteter?

 ?



Skove

Badestrande

Legepladser

Bænke og stille steder

Vandaktiviteter

Madpakkehytter og shelters

Motionsstier

Naturoplevelse og dyreliv

Stier og vandreruter 

Information/guidede ture

Grønne mødesteder

Plads til sport og leg

FX mere eller flere....



Lidt om teknikken
inden vi går i gang



NÅR I SKAL IND 
I EN GRUPPE 
TRYKKER I HER:



I KAN BRUGE FACILITETERNE:
   
    ”CHAT”           ”RÆKKE HÅNDEN OP”   



NÅR I FORLADER 
GRUPPEN IGEN 
TRYKKER I HER:



GOD FORNØJELSE

VI SES IGEN OM EN TIME



FÆLLES OPSAMLING



Tak for jeres bidrag!

Har I flere idéer eller kommentarer 
kan I sende os en mail på:

vejogpark@esbjerg.dk

 


