
 

 
 

 
   

 
Høringssvar fra BUF om Københavns Kommunes 
Biodiversitetsstrategi 2022-2050 

 

Strategi for biodiversitet i København 2022-2050 er sendt i 

administrativ høring hos Børne- og Ungdomsforvaltningen inden 

endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 

Strategien beskæftiger sig bl.a. med at understøtte viden og 

uddannelse om natur og biodiversitet, og at skabe frivillige fællesskaber 

om biodiversitet, hvor børn og unge indgår. Børne- og 

Ungdomsforvaltningen bakker op om biodiversitetsstrategien. 

Udvalget får høringssvaret til orientering. 

 

Biodiversitetsstrategien  

 

Endelig vedtagelse af Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 | 

Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningens høringssvar 

Børne- og Ungdomsforvaltningen tilslutter sig biodiversitetsstrategien, 

som den foreligger. Dermed bakker forvaltningen op om de fire 

overordnede temaer i strategien: 

• Tema 1: Bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet 

• Tema 2: Skabe ny biodiversitet i byen 

• Tema 3: Understøtte viden og uddannelse om natur og biodiversitet 

• Tema 4: Skabe frivillige fællesskaber om biodiversitet 

 

Biodiversitetsstrategien sigter med de fire temaer mod en langsigtet og 

vedvarende forbedring af biodiversitet i Københavns Kommune, og 

rummer samlet set indsatsområder, der er af særlig gavn for børn og 

unges trivsel og dannelse i skoler, dagtilbud mm. Her kan særlig 

nævnes:  

• Forvaltningsunderstøttelse af viden og uddannelse om natur og 

biodiversitet hos børn og unge, både med daglige muligheder på 

egen matrikel og med eksterne naturoplevelser. 

• Understøttelse af medarbejdernes viden og kompetencer, med 

særlig fokus på bl.a. driftspersonale, lærer og pædagoger. 

• Fokus på muligheder for mere biodiversitet ved byggeri, anlæg og 

drift af de kommunale ejendomme og uderum. 
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Notat  

 

Til Børne- og Ungdomsudvalget 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-28112022/referat/punkt-3
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• Koordinering af indsatser og handlinger på tværs af forvaltninger og 

afdelinger. 

  

Biodiversitetsstrategien giver dermed mulighed for en ”whole school” 
tilgang til understøttelse af mere biodiversitet i Københavns Kommune, 

med forvaltningsunderstøttelse til skoler og daginstitutioners daglige 

praksis. Dermed understøtter Biodiversitetsstrategien direkte BUU-

strategien mht. at børnene skal have ”skærpet deres bevidsthed om 
naturen og klimaets forandring” og understøtter BUU’s handleplan for 
grøn folkeskole. 

Gennemførelse af initiativer i handleplanen vil afhænge af, at 

Borgerrepræsentationen afsætter finansiering i kommende 

budgetforlig herunder til indsatser i Børne- og Ungdomsforvaltningen. 

 

 

 

 

 


