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I PensionDanmark udvikler vi byområder og ejendomme, der skaber værdi for medlemmerne 
ved at genere et godt og langsigtet afkast, værdi for samfundet ved at bidrage til en bæredygtig 
udvikling og værdi for brugerne ved at bidrage til en høj livskvalitet – ikke bare i dag, men også 
om 5, 20 og 50 år. 

Vores investeringer er langsigtede, men de er også mangesigtede. Derfor ser vi det som del 
af vores ansvar som udvikler af byområder og ejendomme at være med til at løse den globale 
biodiversitetskrise. Vi kan ikke bygge krisen væk, men vi kan investere og bygge naturvenligt – 
og vi kan forpligte os selv på at styrke biodiversiteten gennem vores virke.  

Vi har således sat os for, at fremtidige investeringer ikke kun skal skabe værdi for mennesker. 
Vi skal også skabe bedre forhold for alle andre levende organismer og de økosystemer, som er 
med til at opretholde alt liv på vores planet. Derfor har vi også valgt at kalde vores biodiversitets- 
strategi ”Investeringer for livet”. 

Introduktion

Om strategien
Biodiversitetsstrategien er bygget op omkring et løfte samt en række principper med tilhørende 
indsatser, der spænder over hele værdikæden, lige fra grundkøb, projektudvikling, anlæg, drift 
og til evaluering. 

Strategien er i nærværende version afgrænset til at omhandle byområder og nybyggeri, 
men der lægges i afsnittet ”Progression” op til, at strategien løbende udvider sit virkeområde. 
Således er det oplagt, at strategien indenfor en overskuelig årrække også kommer til 
at omfatte eksisterende ejendomme, forsyningskæder, brugeradfærd, kompensations-
investeringer samt PensionDanmarks øvrige investeringer. Dette flugter med PensionDanmarks 
tilslutning til ”Finance for Biodiversity Pledge,” som omhandler institutionelle investorers 
forpligtelse til at beskytte og gendanne biodiversitet gennem finansieringsaktiviteter og 
investeringer.

Som arbejdsredskab er biodiversitetsstrategien tænkt til at skulle fungere i sammenhæng 
med både byprogrammet og bæredygtighedsprogrammet i PensionDanmarks bolig- og 
erhvervsplatform.
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I PensionDanmark bakker vi op om det globale biodiversitetsmål ”Nature Positive by 2030”, 
idet vi forpligter os til, at alle vores investeringer i byområder og nybyggerier skal levere positivt 
bidrag til biodiversiteten senest i 2030.

For at nå dette mål forpligter vi os med øjeblikkelig virkning til at arbejde for at modvirke netto-
tab af biodiversitet, dels ved at leve op til DGNB minimumskrav vedrørende natur og biodiversi-
tet, og dels ved gradvist at leve op til EU taksonomikrav vedrørende biodiversitet og økosyste-
mer.  

Følgende principper skal være med til at sikre, at vores værdikæde får fokus på naturvenlige 
indsatser:

- Vi investerer primært i arealer med lav naturværdi, 
 så vi kan bygge, hvor vi gør mindst mulig skade på 
 eksisterende økosystemer og levesteder.

- Vi arbejder i vores projektudvikling altid for at 
 bevare og styrke lokale naturkvaliteter.

- Vi sætter hensynet til naturen højt i vores bygge- 
 og anlægsprocesser og vi prioriterer naturbaserede  
 løsninger.

- Vi drifter på naturens præmisser og vi engagerer 
 beboerne i plejeindsatsen, så naturen bliver kilde 
 til fællesskab, læring og oplevelser.

- Vi dokumenterer og evaluerer effekterne af vores  
 projekter.

Løfte
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Indsatser
Vi investerer primært i arealer med 
lav naturværdi, så vi kan bygge, hvor 
vi gør mindst mulig skade på eksiste-
rende økosystemer og levesteder.

Vi arbejder i vores projekter altid 
for at bevare og udvikle lokale natur-
kvaliteter.

Vi sætter hensynet til naturen højt 
i vores bygge- og anlægsprojekter 
og vi prioriterer naturbaserede 
løsninger.

Vi drifter på naturens præmisser 
og vi engagerer beboerne i pleje-
indsatsen, så naturen bliver kilde 
til fællesskab, læring og oplevelser.

Vi dokumenterer og evaluerer 
effekterne af vores projekter.

Grundkøb

Undgå arealudvikling/ grundkøb af

1.  ”Greenfield” arealer med høj værdi  
 for biodiversitet og/eller som er
 habitat for truede arter. Det gælder  
 såvel på land som marint 
2.  Skov
3.  Landbrugsjord med gode nærings- 
 forhold og biodiversitet i jorden.
4.  Landbrugsjord differentieres i   
 forhold til værdi for biodiversitet, 
 jf. nationale udpegninger og  
 anvendelser.

-  Screening og kortlægning af 
 fagkyndig (evt. VVM)
-  Biodiversitet er et kriterie på   
 investeringsarket for indstilling 
 til grundkøb

Projektudvikling

1.  Kortlægning af eksisterende natur
 og biodiversitet
2.  Udarbejdelse af projektspecifik  
 biodiversitetsstrategi med fokus 
 på bevarelse og styrkelse af 
 eksisterende naturkvaliteter
3. Målbare succeskriterier for  
 fremtidig naturkvalitet, herunder  
 også marint hvis relevant. 
4. Udarbejde analyse af afledte 
  effekter af projektet på øko-
 systemtjenester

- Landskabsarkitekt og biolog 
 er inddraget fra den tidlige  
 planlægning.
- Inddragelse  af lokale 
 interessenter
- Strategiske samarbejder 

Byggeri og anlæg

1. Naturudvikling integreres i 
 etapeplaner som byggemodning
2. Der udføres eventuelt foranstalt- 
 ninger for sårbar natur
3. Separat anlægsøkonomi til land- 
 skab og natur for at sikre mål 
 for biodiversitet og naturkvalitet
4.  Påbegyndelse af monitering 
 af naturforbedrende tiltag
5. Minimere brug af ressourcer, 
 der har en negativ effekt på bio-
 diversitet off-site.

-  Sikre et separat og realistisk 
 anlægsbudget til bynatur

Drift

1. Vedligeholdelsesaftale der sikrer  
 etablerings- og funktionspleje 
 af anlagt bynatur.
2. Inddragelse af beboere i monitering  
 og udførelse af drift.
3. Årlige driftsgennemgange for 
 afstemning af indsatser og 
 driftstiltag. 
4. Regelmæssig (3-årig) monitorering,  
 der dokumenterer effekterne af   
 naturforbedrende tiltag.

- Overdragelse af driftsansvar til   
 kommune/bydelsforening/ejer-
 foreninger
- Sikring af tilstrækkelig drifts-
 økonomi til bynatur.

Evaluering

1. Evaluering af succeskriterier 
 og afledte samfundsmæssige 
 effekter (økosystemtjenester)
2. Udarbejde årsrapport for 
 biodiversitet

-  Indsamling af data
-  Sikring af økonomi til data-
 indsamling og evalueringsproces
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Indsatser
Grundkøb
Screening af areal for eksisterende eller 
potentiel biodiversitetsværdi

Målet med EUs taksonomi er at undgå investeringer, der 
medfører signifikant skade på de seks miljømål, opstillet i 
European Green Deal. For byggeri og byudvikling betyder 
det, at der ikke må inddrages arealer, der har værdi for bio-
diversitet. Der udføres derfor en screening af arealets status. 
Screeningen baseres på national kortlægning af arealanven-
delse og naturtilstand, herunder for marine og ferskvands-
områder hvis relevant.

Al landbrugsjord i Danmark har god næringsstatus, og 
landbrugsjord med værdi for biodiversitet differentieres 
som de arealer, hvor der også findes udpegninger for natur 
(greenfield nedenfor) eller skov.

Grundkøbet skal leve op til DGNB minimumskrav vedrørende natur 
og biodiversitet, og gradvist leve op til EUs taksonomikrav vedrørende 
biodiversitet og økosystemer. Her præsenteres kriterier og proces for 
indstilling til grundkøb i relation til biodiversitet.

Greenfield

- Natura 2000-områder
- § 3-områder jf. naturbeskyttelsesloven
- Fredede områder
- Naturreservater
- Arealer inden for beskyttelseslinjer omkring vandløb, søer
- Arealer med høj bioscore (bl.a. forekomst af truede arter)
- Udpegede lavbundsarealer og økologiske forbindelser i  
 Kommuneplan

Investeringer for livet

Skov

- Fredskov
- Arealer inden for skovbyggelinjer

På kortet til højre ses arealer, der kan inddrages til byudvik-
ling og bebyggelse uden signifikant skade for biodiversitet 
som de ufarvede ”huller” og de røde landbrugsarealer. 

Sø og å 3%

Byer og infrastruktur 14%

Beskyttet natur 9%

Skov 13%

Landbrug 60%

Eksisterende natur og beskyttelseslinjer
Udpegninger i Kommuneplaner til biodiversitetsformål
Landbrugsformål

Arealanvendelse i Danmark 2022
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I projektudviklingen sættes den overordnede ramme for det endelige 
projekt, herunder mål for bevarelse og styrkelse af eksisterende 
naturkvaliteter samt for etablering af nye habitater, der kan medvirke 
til at forbedre forholdene for biodiversitet i projektområdet. Arbejdet i 
denne fase udgør en konkret guide til udførelse af det konkrete anlæg.

Analyse af afledte effekter
På baggrund af projektforslag laves en analyse af de forventede 
afledte effekter (økosystemtjenester), der opnås gennem 
indsatser for biodiversitet. Det gælder både effekter på klima, 
miljøforhold, samfundsøkonomi, kulturelle og sociale forhold. 

Kortlægge og bevare

Biodiversitetsstrategi

Målbare succeskriterier

Afledte effekter

Natur-positiv
projektudvikling

Kortlægning af eksisterende biodiversitet
Tidligt i projektudviklingen kortlæggges eksisterende 
naturkvaliteter på grunden samt grundens naturmæssige 
kontekst, herunder også marint hvis relevant. Kortlægningen 
bruges til at sikre bevarelse af særlige arter eller natur-
områder samt evaluering af effekter af projektudviklingen 
på et senere tidspunkt. 

Udarbejdelse af projektspecifik biodiversitetsstrategi
I overensstemmelse med DGNB udarbejdes en biodiversitets-
strategi, der beskriver potentiale og målbare indikatorer 
for integrering af naturkvalitet i projektudviklingen.
Biodiversitetsstrategien vil fungere som en ramme og guide 
for de kommende projektfaser, og sikre at målsætninger 
fastholdes.

Opstilling af målbare succeskriterier
”Science Based Targets for Nature” er et værktøj, der samler 
videnskabeligt dokumenterede indikatorer for en række 
forskellige sektorers påvirkning af biodiversitet. På den 
baggrund kan der for byggeri og byudvikling vælges de indi-
katorer, der er mest relevante i forhold til at afbøde trusler 
for biodiversitet, herunder projektets forsyningskæder.

Indsatser
Projektudvikling
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Indsatser 
Byggeri og anlæg

I projekters anlægsfase udføres foranstaltninger for at 
beskytte eksisterende naturkvaliteter, fremme nye natur-
kvaliteter og minimere negative indirekte effekter på off-site 
biodiversitet. 

Naturudvikling som byggemodning
Naturudvikling repræsenterer en relativ lav omkostning, 
indebærer lave ricisi og har en sikker værdiskabelse over tid. 
Hvor det er muligt, modnes PensionDanmarks grunde tidligt 
med udvikling af grundens naturgrundlag og naturkvalitet, 
herunder sammenhænge til omkringliggende natur.

Foranstaltninger for sårbar natur
På baggrund af kortlægning af eksisterende naturkvaliteter 
og eventuel VVM planlægges foranstaltninger for sårbar 
natur. Natur, der skal bevares, afmærkes og der skabes 
eventuelle midlertidige habitater og spredningsveje, ligesom 
der genoprettes naturområder efter anlægsarbejde eller 
anlægges erstatningsnatur.

Separat anlægsøkonomi til landskab og natur
I alle budgetter for byggeri og anlæg oprettes en separat 
anlægsøkonomi for landskab og natur for at sikre mål for 
biodiversitet og naturkvalitet. Således sikres det, at byggeriets 
øvrige tiltag ikke prioriteres over landskab og natur, og at 
naturkvalitet forringes som følge af andre udgifter.

Monitering af naturforbedrende tiltag
Allerede som en del af anlægsfasen sikres tilstrækkelige
data, der beskriver startbetingelserne for naturudvikling.
Jordbund, hydrologi, udførte planteplaner med information
om planternes ophav og størrelser samt biodiversitets-
monitering, som eventuelt kan udføres i samarbejde med
borgere og interessenter.

Minimere brug af ressourcer
Projekter skal tage stilling til ressourceforbrug og i sær-
deleshed om materialerne har en negativ effekt på biodiversitet 
gennem udvinding, forarbejdelse eller fragt. 
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Hvad er bynatur?
Forskellen på bynatur og traditionelle grønne områder i 
byen er, at bynatur ”får lov” af mennesker til at udvikle sig 
naturligt, hvorimod grønne områders udvikling traditionelt 
er kontrolleret intensivt gennem lugning, slåning, beskæring 
og sprøjtning.

Bynatur kan designes og anlægges ved brug af lokalt 
tilpassede plantearter, der danner naturlige økosystemer 
og tiltrækker naturlig fauna fra omgivelserne. Men bynatur 
kan også indfinde sig af sig selv i de rammer som er anlagt i 
form af naturlig jordbund og hydrologi eller ”brune tage”.

Det særlige ved bynatur i forhold til natur generelt er, at den 
eksisterer i det særlige miljø som byen udgør. Et miljø, der 
adskiller sig ved at være domineret af menneskers aktiviteter 
og konstruktioner, og derfor har en anden hydrologi og jord-
bund og et andet lokalklima.   

Indsatser 
Drift

Naturen kan selv, men natur tager tid. Som projektudvikler er det 
afgørende, at dem der overtager projektet efter udførsel har den rette 
viden og de rette kompetencer til at udføre en drift, der sikrer, at de 
planlagte naturkvaliteter udvikler sig som tiltænkt. 

Naturbaseret drift
Driften af bynatur har til formål at understøtte og efterligne 
naturlige processer. Eksempelvis slås engvegetation ikke 
jævnt og regelmæssigt men hellere lidt af gangen hen over 
sommeren. Dødt ved efterlades i området til naturlig ned-
brydning, og arter får lov at indvandre og forsvinde. Dog luges 
særligt problematiske arter.

For at videregive bynaturdesignets intentioner planlægges 
fælles vandringer med projektudviklere og driftsorganisation. 
Her gennemgås beplantningens ønskede og reelle udvikling, 
og driften tilpasses.

0

RÅDGIVER ORGANISATION

ANLÆGSGARTNER DRIFT TEAM

1 2 3
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Årsrapport for biodiversitet
Evaluering af opnåede effekter for biodiversitet og afledte 
goder analyseres for gennemførte projekter (bygninger og 
byområder) og beskrives samlet i en årsrapport for biodiver-
sitet. Som grundlag for evalueringen anvendes biodiversitets-
baseline kortlægning og succeskriterier udarbejdet under 
projektudvikling.

Indsatser 
Evaluering

Efter gennemførelse af et projekt evalueres tilstanden af biodiversitet for 
at undersøge, om der er levet op til målsætninger og hensigter, opstillet 
under projektudvikling. 

Årsrapporten for biodiversitet kan indeholde følgende 
emner:

Status for biodiversitet i færdigudviklede projekter:

- Nyt areal med naturlige habitater
- Diversitet af vilde arter
- Udførte foranstaltninger for beskyttede arter
 og naturtyper
- Udførte kompensationsforanstaltninger

Merværdier for mennesker og samfund opnået 
gennem indsatser for biodiversitet:

- Faciliteter for fællesskaber i natur og bynatur
- Statistik for forbedret sundhed og livskvalitet
- Lærings- og uddannelsesmuligheder i natur og bynatur
- Kulstofbinding og lagring i organisk materiale
- Forsinkelse og fordampning af regnvand
- Afbødning af oversvømmelse
- Forbedring af luftkvalitet

Eksempel på illustration af direkte og afledte 
effekter af tiltag for biodiversitet i byområder og 
nybyggeri. 
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Progression
Fuldt Implementeret 

Under implementering

Omstilling

• Udarbejde biodiversitetsstrategi
• Fasedelt indsats- og handlingsplan 
• Udvikling, test og implementering  
 af procesmodel og værktøjer

+ Kompensationsinvesteringer
+ Energiøer

On site

• Byområder
• Nybyggeri
• Eksisterende ejendomme
• Energiøer

+ Kompensationsinvesteringer
+ Forsyningskæder

On site + Off site

• Byområder
• Nybyggeri
• Eksisterende ejendomme
• Energiøer
• Forsyningskæder

+ Brugeradfærd
+ Kompensationsinvesteringer

Globalt impact

• On site
• Off site

2022
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2025 2030 2040 2050

+
•Målet med biodiversitetsstrategi for byområder og 

nybyggeri er at påbegynde en udvikling henimod 
et positivt bidrag til biodiversitet i 2030. Udviklin-
gen vil til at starte med omfatte effekter lokalt i 
projektområdet for nye investeringer, men på sigt 
skal off site effekter også inkluderes sammen 
med andre inesteringsområder for at opnå et 
globalt impact.

Intet nettotab af biodiversitet Positivt bidrag til biodversitet Global genopretning af økosystemer
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Biodiversitet

Biodiversitet betegner naturens mangfoldighed, hvilket vil
sige den brede vifte af dyr, planter, deres levesteder og deres 
gener. Biodiversitet indgår i et samspil med det fysiske miljø 
for at skabe de økosystemer, som opretholder alle levende 
organismer på jorden.
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Biologisk værdiskabelse

Biologisk naturværdi handler om at sikre plads og gode livs-
betingelser for biodiversitet – lige fra planter, dyr og mennesker 
til det mikrobiologiske liv – i jorden, i vandet, i luften samt i 
byerne og på landet. 

En biologisk mangfoldighed af liv er grundlaget for planetens 
økosystemer, og dermed også for resiliente byer og sunde 
samfund.

Værdiskabelse

Social værdiskabelse

Social naturværdi handler om alt det gode naturen gør for 
os mennesker i form af øget sundhed, mere glæde, mindre 
stress og mindre kriminalitet.  

Naturen påvirker alle uanset social, kulturel eller kønsmæssig 
baggrund. Hertil kommer, at naturen skaber tilhørsforhold 
samt fremmer stedbundne fællesskaber og generøsitet. 

Investeringer for livet
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Værdiskabelse

Økonomisk værdiskabelse

Økonomisk naturværdi handler om økosystemtjenester, 
processer, ressourcer og oplevelser, som naturen bidrager 
med og som har værdi for mennesker og samfund, ikke 
mindst i omstilling til mere bæredygtige byer. 

Økosystemtjenester er alt fra regnvandshåndtering, storm-
flodssikring, rensning af luftforurening og CO²-binding til 
fødevareproduktion byggematerialer og rekreative natur-
oplevelser. Nærhed til natur er en faktor, der er med til at 
sikre en høj attraktionsværdi for byområder. 

Æstetisk værdiskabelse 

Æstetisk naturværdi handler om de dybere, sanselige, fysiske 
og psykologiske oplevelser af natur, som føles meningsfulde 
og livsbekræftende for den enkelte. Samtidig minder natu-
rens storhed os om vores egen plads på kloden – og vores 
kollektive ansvar for den.

Æstetiske naturoplevelser bliver til etiske erkendelser og
understøtter en adfærd, der tager vare på naturen i alt hvad 
vi gør. 
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NATURE POSITIVE BY 2030

EU-TAKSONOMI
Miljømål 6: Beskytte og genoprette biodiversitet og økosystemer

DGNB BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERINGER
Byområder og Bygninger

Rammer
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SCIENCE-BASED TARGETS FOR NATURE
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Nature Positive by 2030

men det er et uomtvisteligt faktum, at menneskeheden i 
dag forbruger flere ressourcer end planeten er i stand til at 
regenerere, hvilket indebærer en risiko for et kollaps af vitale 
økosystemer inden længe. Indikationer, som eksempelvis 
insektmassedød og koralblegning, er ifølge eksperterne 
symptomer på en mulig katastrofe under opbygning.
  
En gruppe af fjorten af verdens største NGO’ere indenfor 
miljø og naturområdet har op til FN mødet foreslået 
verdenssamfundet at tilslutte sig et fælles globalt mål, 
”Nature Positive by 2030”:  
 
“For the benefit of people and planet, take urgent action 
across society to halt and reverse biodiversity loss and 
achieve a nature positive world by 2030, so that there is more 
nature in 2030 than 2020, using biodiversity sustainably and 
ensuring the fair and equitable sharing of benefits from the 
use of genetic resources.”
 
Udgangspunktet for forslaget er, at man med øjeblikkelig 
virkning arbejder for at modvirke nettotab af biodiversitet og 
at man sigter efter en fuld global genopretning af naturen i 
2050. G7 landenes biodiversitetsløfte fra 2021, ”G7 2030 
Nature Compact”, er netop blevet til med afsæt ”Nature 

Biodiversitet betegner naturens mangfoldighed, hvilket vil 
sige den brede vifte af dyr, planter, deres levesteder og deres 
gener. Biodiversitet indgår i et samspil med det fysiske miljø 
for at skabe de økosystemer, som opretholder alle levende 
organismer på jorden.
 
I World Economic Forums årlige opgørelse af globale risici 
udgør tabet af biodiversitet en næsten lige så stor trend som 
klimaforandringer, dog med den lille fodnote, at konsekven-
serne af svigtende økosystemer udgør en trussel for langt 
flere menneskers livsgrundlag end oversvømmelser, storme 
og ildebrande. Biodiversitetskrisen er vor tids største krise, 
fordi den ultimativt set truer hele vores eksistens. 
 
I 2022 afholdes en stor FN konference, som skal fastlægge 
verdenssamfundets fremadrettede biodiversitetsstrategi. 
Det, som er på spil i Kunming, sammenlignes af flere 
iagttagere som biodiversitetens pendant til Parisaftalen, 
for det er nu eller aldrig, hvis vi skal opretholde naturen
som vores fælles ”life support system”. 
 
Forudmeldingen fra ledende forskere har været, at hele 50% 
af planeten skal gøres mere naturvenlig. Dette mål er siden-
hen justeret til 30%, hvilket fortsat kan virke overvældend, 

Positive by 2030” og det er forventningen, at flere institu-
tioner, foraer og toneangivende selskaber vil følge op med 
tilsvarende forpligtelser i den kommende tid. Det bør måske 
understreges, at ”Nature Positive by 2030.” er et mål, man 
helt frit kan forholde sig til og der er dermed ikke tale om et 
initiativ, som kræver medlemsskab eller certificering.

Kilder
www.naturepositive.org
www.nature.org

www.naturepositive.org
https://www.nature.org/en-us/newsroom/cbd-oewg-geneva-ngos-urge-negotiators-nature-positive-goal/
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EU-taksonomi

EU-taksonomien definerer hvilke aktiviteter der kan 
klassificeres som bæredygtige inden for seks miljømål.

Miljømål 6: Beskyt og genopret biodiversitet og økosystemer

Miljømålet vedrørende biodiversitet træder i kraft januar 
2023, og indtil videre er der defineret aktiviteter, der skal 
sikre mod signifikant skade (Do No Significant Harm, DNSH)

Ved nybyggeri omfatter DNSH, at der ikke inddrages

01. Agerjord og dyrkningsarealer. Defineret i: 
 EU LUCAS-undersøgelse (bilag 2)
02.  Greenfield områder. Defineret i: 
 Den europæiske rødliste eller IUCNs rødliste 
 (https://www.iucnredlist.org/)
03.  Skovområder. Defineret i: National lovgivning eller 
 national drivhusgasopgørelse eller FAOs definition 
 af skov.

For alt nybyggeri kræves, at

-  Der skal gennemføres en miljøkonsekvens-vurdering   
 (VVM) eller screening i overens-stemmelse med bilag 01.
-  Der gennemføres de nødvendige afbødnings- og 
 kompensationsforanstaltninger.

Skov (13 % af DK landareal) 

Tre arealanvendelser der er omfattet af EU-taksonomien som 
DNSH for biodiversitet og nybyggeri

Næringsrig landbrugsjord (60 %) Greenfield med høj naturkvalitet (12 %)

https://www.iucnredlist.org/
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Kortlægning for 
grundkøb

Eksisterende natur og beskyttelseslinjer
Udpegninger i Kommuneplaner til biodiversitetsformål
Landbrugsformål

Danmarkskort til screening af om et areal er omfattet af EU-taksonomien

DNSH for biodiversitet. ”Huller” og røde landbrugsområder er ikke omfattet. 
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Eksisterende natur og beskyttelseslinjer
Udpegninger i Kommuneplaner til biodiversitetsformål
Landbrugsformål
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DGNB bæredygtighedscertificeringer

Certificering og biodiversitet
DGNB Bygninger:  ENV 2.4 Biodiversitet (4,4%)
DGNB Byområder:  ENV 2.4 Biodiversitet  (4,4%) (!)  
 ENV 1.5 Byklima – biofaktor (2,2%)

DGNB Byområde knock-out kriterie
-  Bevarelse af eksisterende habitatet: Analyse og 
 beskrivelse af eksisterende habitaters tiltag og 
 udbredelse, samt plan for bevaring, afbødning og anlæg.

Øvrige DGNB fokusområder
-  Undgår at bygge på greenfield
-  Strategi for biodiversitet
-  Biodiversitetskortlægning
-  Særlige tiltag målrettet flora og fauna
-  Hjemmehørende arter
-  Grønne spredningskorridorer
-  Habitat- og terrænvariation
-  Biofaktor-indeks
-  Kvalitethabitat (A, B, C og D)
-  Pleje- og formidlingsindsats

TEKNISK KVALITET 15%

PROCESKVALITET 12,5%

OMRÅDETS KVALITET 5%

MILJØ
KVALITET

22,5%

ØKONOMISK
KVALITET

22,5%

SOCIAL
KVALITET

22,5%
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Science-based Targets

Science based targets for nature er et værktøj for virksom-
heder til at arbejde hen imod en positiv effekt på biodiversitet 
i deres aktiviteter. 

Metoden følger et klassik afværgehiraki og er koblet til 
IPBES* statusrapport for global biodiversitet. 

Undgå påvirkning
-  Prioritering af grundkøb og arealudvikling, fravælg 
 specifikke ressourcer

Reducer og genopret
-  Kortlæg vigtigste påvirkninger i værdikæde og vælg   
 indikatorer til målsætning (baseline)
-  Prioriter og lav handlingsplan og moniteringsplan for
 at opnå målsætning
-  Handling – udpeg pilotprojekter hvor handlinger testes
-  Ressourceforbrug, arealanvendelse, indirekte og 
 afledte effekter på arealer og systemer
-  Udvidet værdibegreb i økonomisk indstilling

Transformer
-  Moniter effekt, tilpas og udvid til større portefølje
-  Kommuniker og påvirk omverdenen; politisk, socialt,   
 teknologisk mm

*IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services) er et FN panel svarende til IPCC for biodiversitet og økosystemtjenester. 

I 2019 udgav IPBES ”Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services”.

TR
AN

SF
ORMER

GENOPRET OG 
FORBEDRING

REDUCER SKADE

UNGÅ SKADE

01  Kortlæg påvirkninger på areal og i værdikæde
02  Prioriter indsatser
03  Mål og sæt mål
04  Handling
05  Moniter og evaluer virkninger af indsatser
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