
PLANLÆGNING OG FORVALTNING AF 
STORKØBENHAVNS GRØNNE KILER

SEMINAR

Hvad skal der ske med de grønne kiler i 
fremtiden? Hvordan sikrer vi dem, uden at 
det koster kassen? Hvem skal drifte dem? Og 
hvordan løser vi udfordringer sammen?

Københavns grønne områder er ikke kommet af sig selv. 
Storkøbenhavn er kendt for gennem mere end 80 år at have 
sikret rekreative, grønne områder gennem planlægning og 
forvaltning. For at tage højde for byens fortsatte vækst er det 
nødvendigt at styrke eksisterende og planlægge nye grønne 
områder. Senest er der i Fingerplanen 2013 udlagt to nye grønne 
kiler, Bugtkilen og Fjordkilen. Mange af hovedstadskommunerne 
har arbejdet med de grønne kiler i mange år, mens nogle 
kommuner står overfor planlægningen af helt nye. Samtidigt 
stiller den moderne planlægning kommunerne overfor nye 
udfordringer og muligheder. Der er brug for nytænkning af plan- 
og forvaltningredskaberne.

I samarbejde med Kraks fond inviterer Institut for Geovidenskab 
og Naturforvaltning derfor planlæggere, politikere, grundejere, 
forvaltere og andre relevante aktører til seminar om de grønne 
kiler. På seminaret bliver der mulighed for at vidensdele og 
diskutere mulighederne for nye planlægningsredskaber som fx 
offentlig-privat samarbejde.

Så sæt et kryds i kalenderen!

Dato: Torsdag d. 4. juni, 2015.
Sted: Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.
Arrangementet er gratis, men tilmelding er 
nødvendig til sobr@ign.ku.dk senest d. fredag d. 29. 
maj.

Mere information samt endeligt program følger.

Foreløbigt program:

9.00: Kaffe og morgenbrød

9.30: Velkomst og introduktion v. Henrik Vejre

10.00: Indlæg om kommunal praksis, erfaringer, 

            udfordringer og nye muligheder

12.00: Frokost

12.45: Erfaringsudveksling i tværfaglige grupper

15.00: Opsamling

15.30: Afslutning og tak for i dag
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