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Ofte tænker vi natur og byer som to adskilte 

verdener. Når vi f.eks. forestiller os Køben

havn, er det formentlig menneskemylderet 

ned ad Strøget og ikke de grønne bugtninger 

langs Christianshavns bastioner eller Amager 

Fælled, vi ser for os. Men det grønne er også en 

del af bybilledet og naturen ikke bare noget, 

vi kan vælge at opsøge langt væk i Thy. Den 

er lige for næsen af os midt mellem storbyens 

asfalt, beton og mursten og er en lige så uund

værlig del af byen som butiksgader, palæer og 

rådhuspladser.

I Byens grønne struktur. Natur og miljø i by

land skabet fortæller forfatterne om den blå

grønne strøm af natur, som løber gennem alle 

byer, store som små. I gårdhaverne griller vi 

om sommeren med vennerne, rundt om Søerne 

dyrker københavnerne motion året rundt, og 

i parkerne kigger vi på sommerfugle, solsorte 

og rhododendroner med vores børn. – Uden 

disse blågrønne skud af natur ville kun de fær

reste af os have lyst til at tilbringe størstedelen 

af vores liv i byen.

Alligevel er vi ikke gode nok til at tænke by og 

natur sammen. Vi ødelægger levestederne for 

dyr og planter, og vi prioriterer en ny parke

ringsplads over en gammel gårdhave. Måske 

lider vi under den misforståelse, at naturen 

kan tage vare på sig selv og ikke kræver or

dentlige vækstbetingelser. I så fald er det på 

tide at få øjnene op for, at by og natur ikke er 

hinandens modsætninger – og at byen kun er 

værd at leve i, hvis naturen i den trives.
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