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1. INDLEDNING 

NORDIC GREEN SPACE AWARD – MENNESKER, SAMFUND OG MILJØ

Nordic Green Space Award er en ny nordisk kvalitetsordning for parker og grønne områder. Bag ordningen står et 
partnerskab med mere end 25 forskellige aktører og interessenter i Norden. Grønne områder – haver,parker, kirkegårde 
og naturområder – har fået en stadig stigende og bredere betydning. Det handler om livskvalitet, rekreation, sundhed 
og klimatilpasning og en dagsorden som går langt ud over den klassiske park.

Partnerskabets vision er at skabe en kvalitetsordning, der kan styrke opmærksomheden og bevidstheden om den betydning, 
og også kan lægge værdi til den faglighed, som er på området. Målet er at løfte standarden og fremme kendskab og brug 
af vores fælles grønne områder – sammen med og til gavn for brugerne, gæster og turister samt park- og naturforvaltere. 
Fagfolkene bliver inspireret og styrket ved at blive bedømt af dommere, der er en blanding af fagfolk, eksperter og lægfolk.

En Nordic Green Space Award er noget man søger om, og der er et beskedent ansøgningsgebyr, der skal dække
en del af de omkostninger, der er ved at gennemføre bedømmelsen og markedsføre ordningen og de grønne områder, 
der opnår udmærkelsen.

De kriterier, der lægges til grund ved bedømmelsen er opdelt i tre temaer:
• Struktur og generelle aspekter
• Funktionalitet og oplevelser
• Forvaltning og organisation

Kriterierne omfatter dermed mange aspekter, der dækker alt fra udformning, størrelse, rekreative muligheder og kultur 
til styring, borgerinddragelse, klima og kommunikation. 

Udviklingsprojektet har været drevet af skandinaviske partnere, men vores vision er nordisk og vi håber, at byde flere 
nordiske lande velkommen, når ordningen er vel afprøvet og etableret.

God fornøjelse med håndbogen ”Nordic Green Space Award – fra a til z”.

KIRSTEN LUND 
ANDERSEN
Formand for Kommunale 
Park- og Naturforvaltere,
Danmark

HELENE 
BUGGE
Daglig leder for BAD, 
PARK OG IDRETT,
Norge

STEN 
GÖRANSSON
Formand for Föreningen 
Sveriges Stadsträdgårdsmästare,
Sverige

CECIL CORNELIS 
KONIJNENDJIK
Professor, IGN 
Københavns Universitet,
Danmark
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PARTNERSKABET BAG NORDIC GREEN SPACE AWARD 

SKANDINAVISK STYREGRUPPE
• Danmark: Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN)
• Norge: BAD, PARK OG IDRETT (BPI)
• Sverige: Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS)

PARTNERE
• BAD, PARK OG IDRETT, Norge
• FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanlegssektoren, Norge
• Föreningen Sveriges Stadsträdsgårdsmästere (FSS), Sverige
• Friluftslivets fellesorganisasjon, Norge
• Friluftsrådet, Danmark 
• Kommunale Park- og Naturforvaltere, Danmark
• Movium, SLU, Sverige
• Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning , Københavns Universitet, Danmark

UDVIKLINGSGRUPPEN har udover partnere bestået af
• Bergen Kommune, Norge
• Gøteborg Kommune, Sverige
• Københavns Kommune, Danmark
• Landskapsutveckling, SLU, Sverige
• Luleå Kommune, Sverige
• Lunds Kommune, Sverige
• Malmø Kommune, Sverige
• Odense Kommune, Danmark
• Oslo Kommune, Norge
• Randers Kommune, Danmark
• Slots- og Ejendomsstyrelsen, Danmark
• Stavanger Kommune, Norge
• Uppsala Kommune, Sverige
• Vordingborg Kommune, Danmark
• Aalborg Kommune, Danmark
• Aarhus Kommune, Danmark

ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE
• International Federation of Parks and Recreation Administration (IFPRA)
• SGS Environmental & Management Consultancy

SPONSORER
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2. FOR ANSØGERE
Parker og grønne områder som kan opnå kvalitetsstemplet Nordic Green Space Award skal være offentligt tilgængelige 
uden betaling. De strækker sig derfor fra landskaber, over skove og søområder til grønne oaser i bymæssig bebyggelse. 
Det kan være en klassisk park, en kirkegård, en bynær skov eller et grønt friareal. 

HVORFOR SØGE OM NORDIC GREEN SPACE AWARD?

Udmærkelsen Nordic Green Space Award opnås ved, at man søger om den, fordi man i organisationen forventer, at 
man har en park eller et grønt område, der matcher den bedste kvalitet på området; for eksempel i form af rekreative 
muligheder, udformning, mangfoldighed og biodiversitet. 

Kvalitetsmærket Nordic Green Space Award sætter fokus på forvaltningens arbejde med at give brugerne grønne 
områder af høj kvalitet. En NGSA understøtter politikernes og ejernes profilering og prioritering af midler til parkforvalt-
ningen. Den kan bruges til markedsføring af stedets egenart og attraktivitet og til at tiltrække turister fra ind- og udland.

Desuden bliver organisationen selv mere opmærksom på de kvaliteter som området har og får en højere bevidsthed og 
et skarpere fokus på de mange elementer som skal vurderes i forbindelse med en ansøgning. Selve ansøgningsprocessen 
styrker organisationens bevidsthed om de mange faktorer, der samlet set skaber kvaliteten i et område. Tilsvarende effekt 
har selve bedømmelsen, hvor organisationen skal være til rådighed til at besvare og uddybe dommernes spørgsmål.

Når Nordic Green Space Award er opnået, så vil udmærkelsen selvfølgelig være en anerkendelse som kan bruges 
i markedsføringen både lokalt, nationalt og internationalt. Partnerskabet Nordic Green Space Award vil ligeledes 
markedsføre de lokaliteter som opnår kvalitetsstemplet.

Samlet set vil en ansøger forventeligt få styrket sin egen organisation med et øget fokus på kvalitet, opnå betydelige 
markedsføringsfordele og give et væsentligt bidrag til at kvalitetsbegrebet udvikles og styrkes, både nationalt og
i et nordisk perspektiv.

Samlet set vil en ansøger forventeligt få styrket sin egen organisation med et øget fokus på kvalitet, opnå betydelige 
markedsføringsfordele og give et væsentligt bidrag til at kvalitetsbegrebet udvikles og styrkes, både nationalt og 
i et nordisk perspektiv.
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HVORDAN SØGER MAN OG HVAD KOSTER DET ?

Organisationen skal selv indsende ansøgning om en kvalitetsvurdering som kan give en Nordic Green Space Award og 
betaler i forbindelse med ansøgningen et gebyr, der skal dække udgifter til drift af ordningen, herunder særligt dom-
mergerningen og markedsføring af ordningen. Gebyret udgør kr 10 000. i 2013 og 2014. Det til enhver tid gældende 
gebyr fremgår af hjemmesiden www.greenspaceaward.com

Ansøgninger og henvendelser angående ansøgninger rettes til hvert lands nationale sekretariat:
•  Danmark: Kommunale Park- og Naturforvaltere, sekretariat@parkognatur.dk, +45 40 97 44 44
•  Norge: FAGUS, Schweigaards gate 32 F2, 0191 Oslo. post@fagus.no. Telefon + 47 94 14 32 10
•  Sverige: FSS, info@stadstradgardsmastare.org. Telefon: +46 70 49 47 534

Det udarbejdede ansøgningsskema, som er tilgængeligt på www.greenspaceaward.com skal benyttes, og forvaltnin-
gen skal vedlægge en række dokumenter, som dommerne skal bruge i deres bedømmelse. En fuldstændig liste findes 
herunder.

INFORMATIONER SOM SKAL FREMGÅ AF ANSØGNINGEN

•  Information om ansøger, inkl. kontaktoplysninger
• Basisfakta om parken/det grønne område: Navn, størrelse, placering, type, ejer etc.
• Oplysning om områdets hjemmeside, eller forvaltningens hjemmeside
• Kort beskrivelse (maks. 500 ord), der beskriver parken/det grønne område, karakteristikker og særegenheder 
 samt funktion.
• Valg af 1. og 2. prioritet til bedømmelse af Funktionalitet og oplevelser.
• Kort beskrivelse af organisationen bag det grønne område, forvaltningen, inkl. relevante budgetter.

NØDVENDIGE BILAG, DOKUMENTER OG DOKUMENTATION

• Oversigtskort som viser parken/det grønne områdes placering i en grøn struktur.
• Oversigtskort som viser parken/det grønne områdes indhold og placering, samt relation til nærmeste omgivelser  
 herunder tilgængelighedsaspekter, p-pladser, busstoppesteder m.v.
• Beskrivelse af parken/det grønne område og dets funktion
• Visions- og målsætningsbeskrivelser for parken/det grønne område, samt andre forvaltningsplaner.
• Dokumenter eller retningslinjer om f.eks. parken/det grønne områdes funktion og vision målrettet til driftspersonale  
 (hvis disse materialer findes).
• Dokumentation vedrørende driftspersonalets uddannelsesforhold.
• Brochurer eller andre materialer som eksempler på kommunikation
• Dokumentation vedrørende brugerundersøgelser/brugerinddragelse.

ANSØGNINGSFRISTER

• Ansøgning senest 15. januar (beslutning ultimo maj, overrækkelse primo juni)
• Ansøgning senest 15. maj (beslutning primo september, overrækkelse medio september)



 GREEN SPACE AWARD – FRA A TIL Z    7

3. FOR DOMMERE

FORMÅLET MED DOMMERGERNINGEN

Der nedsættes en række nationale dommerkomitéer, der gennem fælles uddannelse og sparring løbende 
bibringer ny viden gennem mærkningsordningen. Dommerne skal medvirke til at øge kvaliteten af det enkelte 
ansøgte område, i dialog med ansøger, ved at bruge sin viden og erfaring fra tidligere bedømmelser.

MÅL FOR DOMMERGERNINGEN

• Vurdere om ansøger lever op til kravene for at modtage en NGSA, ved at anvende NGSA-kriterieskema
• Gennemgå ansøgningen med udgangspunkt i det fysiske område
• Aflægge besøg i det ansøgte område og indgå i dialog med ansøger om kvalitet og udvikling
• Udarbejde en skriftlig indstilling til det nationale sekretariatet hvoraf det fremgår, om området indstilles 
 til NGSA eller ej
• Dommerne skal skriftligt redegøre for både styrker, mangler og udviklingsmuligheder i det enkelte 
 ansøgte område
• Der lægges vægt på, at er der praktiske ændringer som er igangsat, men endnu ikke fuldt implementeret, 
 vil disse overgangsfaser blive anerkendt og set positivt på i bedømmelsen 
• Alle dommere skal gennemgå NGSA dommeruddannelse

STYREGRUPPE/UDVIKLING

Centralt i Nordic Green Space Award er dommergerningen og organisationen, der driver ordningen.

Dommerne har en vigtig opgave i at videregive både svage og stærke sider af NGSA-ordningen således, 
at styre- og udviklingsgruppen kan bruge de forskellige inputs til hele tiden at gøre ordningen bedre. 
Det gælder både mht. kriterier, selve bedømmelsen, praktiske omstændigheder og forløbet for den enkelte 
ansøger.

Derfor skal alle formænd for dommerkomiteerne foretage en kort evaluering af det enkelte bedømmelses-
forløb i samarbejde med resten af dommerkomiteen, og derefter – hvis relevant - melde tilbage til det 
nationale sekretariat.
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BLIV DOMMER – EN SPÆNDENDE FAGLIG UDVIKLINGSMULIGHED

Dommergerningen under Nordic Green Space Award er en spændende faglig udviklingsmulighed, hvor man kan være 
med til at skabe rammerne for, at vores parker og grønne områder udvikles til gavn for brugerne og til inspiration for 
hele sektoren og beslutningstagerne.

SOM DOMMER KAN DU

• Være med til at sætte fokus på indhold og betydning af vores fælles grønne områder
• Komme rundt i landet og se på forskellige grønne områder
• Få mulighed for sparre og udveksle idéer med andre med samme interesser i det grønne
• Opnå god lejlighed til at netværke med andre dommere og parkledere
• Kunne skrive både kursus, dommergerning og frivilligt arbejde på dit CV
• Få en detaljeret forståelse af NGSA kriterier og processer på 2 dages uddannelse
• Nyde indsigt i alle aspekter af NGSA, herunder tildelingskriterier og muligheden for at være i konstruktiv dialog 
 med ansøger/forvalter
• Se dommergerningen som en del af din fortsatte personlige udvikling
• Udnytte muligheden for at bidrage med dine tanker og ideer om mærkningsordningen til den nordisk styregruppe
• Evt. erfaringsudveksle med dommere fra andre nordiske lande

SÅDAN BLIVER DU DOMMER

NGSA er hele tiden på udkig efter nye dommere, som er interesseret i vores grønne omgivelser.

Hvis du vil søge om at blive NGSA-dommer, så send venligst en e-mail med en opdateret kopi af dit CV samt en kort 
beskrivelse af dig selv og hvorfor du gerne vil være dommer. Find kontaktoplysninger på www.greenspaceaward.com

Herefter vil du få besked om du optages på dommeruddannelsen således, at du efterfølgende kan være med til at 
bedømme NGSA ansøgere og ikke mindst blive inspireret og dele dine erfaringer og idéer med andre.

Der afholdes normalt dommerkursus hvert år i april måned. 
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4. KVALITETSKRITERIER

Den grønne sektor har manglet et fælles grundlag for at forstå og formulere kvalitet i parker og grønne 
områder på tværs af forskellige interesser og aktører. Det sæt af kriterier, som vi er kommet frem til gennem 
to års diskussioner og afprøvning i Skandinavien, skal bidrage til at udvikle, anerkende og markedsføre 
bynære grønne områder af høj oplevelsesmæssig og rekreativ kvalitet. Kriteriesættet vil løbende blive 
evalueret og nødvendige ændringer foretaget.

De grønne områder som opfylder kravene i kriteriesættet vil blive tildelt kvalitetsstemplet Nordic Nordic 
Green Space Award, og indgå i et skandinavisk netværk af særligt udmærkede parker og bynære 
grønne områder.

Kernen i kvalitetsstemplet består af et sæt af kvalitetskriterier, som er grupperet under tre temaer, henholdsvis:
• A. Struktur og generelle aspekter
• B. Funktionalitet og oplevelser
• C. Forvaltning og organisation

Parker og grønne områder der bedømmes efter Nordic Green Space Award vurderes efter en lang række 
kriterier, der er inddelt i tre temaer, se sammendrag herunder. For at se det fuldstændige kriteriesæt, 
se bilag bagerst i håndbogen eller se www.greenspaceaward.com.
 

Den park eller det grønne område som er tilmeldt bedømmelse skal vurderes af en dommerkomité. Denne 
foretager sin vurdering, ved hjælp af kriteriesættet, på baggrund af parkbesøg kombineret med gennemgang 
af dokumentation på områdets forvaltning (deskstudie). De enkelte kriterier bedømmes på en skala fra 1-5 
og lægges sammen til en samlet, kvantitativ karakter. I bedømmelsen indgår også en begrundet, kvalitativ 
udtalelse, som fremhæver områdets særlige kvaliteter.

Nordic Green Space Award

TEMA HOVEDKRITERIER EKSEMPLER PÅ UNDERKRITERIER

A. Struktur og 
generelle aspekter

B. Funktionalitet 
og oplevelser

C. Forvaltning 
og organisation

Størrelse, karakter og placering

Adgangsforhold

Rekreation og sociale aspekter

Kultur og historie

Natur og biodiversitet

Landskab mm

Miljø og klima

Styring/inddragelse

Drift

Kommunikaton og information

Har parken en passende størrelse, karakter og struktur med hensyn til parkens funktion?

Hvordan vurderes tilgængeligheden til parken?

Hvordan bedømmes parkens muligheder når det gælder brug gennem året, til forskellige årstider?

Er kulturelle og/eller historiske aspekter prioriteret i (forvaltnings)planer eller andre dokumenter?

Er natur- og biodiversitetsaspekter prioriteret i (forvaltnings)planer og/eller andre planer og dokumenter?

Er der i parkens belægninger, udstyr/faciliteter mv. brugt smukke, solide og bæredygtige materialer?

Hvordan vurderes parkens bidrag til lokal klimatilpasning?

Har parken en særskilt strategisk forvaltningsplan/-dokument som fastsætter strategiske visioner, mål 
og prioriteringer for området?

Hvordan fremstår plejeniveauet i forhold til parkens ønskede funktioner, faciliteter og karakter?

Hvordan vurderes formidling om parken i selve parken?

KVALITETSKRITERIER
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A. STRUKTUR OG GENERELLE ASPEKTER

Størrelse, beliggenhed, tilgængelighed og omgivelsernes påvirkning på parken/det grønne område skal vurderes. 
Vigtigt er det, at parken opfylder den hovedfunktion som er meningen med området og at tilgængelighed, størrelse, 
funktioner og attraktioner er tilpasset de brugergrupper den skal betjene.

B. FUNKTIONALITET OG OPLEVELSER

Temaet er delt ind i fem dele. Den forvalter som vil have sin park /grønne område vurderet, vælger hvilken gruppe 
hovedkriterier i B som skal have 1. og 2. prioritet. I pointberegningen vægtes disse med henholdsvis 40 % og 30 %, 
mens de tre andre hovedkriterier vægtes med 10 % hver. Systemet sikrer dermed at Nordic Green Space Award 
kan tildeles parker og grønne områder af meget forskellig karakter og indhold.

• Rekreation og sociale aspekter vurderes ud fra helårsbrug, tilbuddet af rekreative faciliteter, deres kvalitet og 
 om de byder på forskellige oplevelser.

• Kultur og historie gennemgår hvordan parken knytter sig til sin egen og stedets historie, om der er kunst i parken 
 og om parken bruges til kulturelle aktiviteter.

• Natur og biodiversitet skal bedømmes, deriblandt specielle biotoper, tiltag som fremmer biodiversitet og 
 tilstedeværelse af gamle, hjemhørende træarter.

• Landskab og æstetik lægger vægt på om parken fremstår som en landskabelig helhed, hvordan den er tilpasset 
 det omgivende landskab/bymiljø og om der er benyttet smukke, solide og bæredygtige materialer.

• Miljø og klima vurderer om parkens pleje er miljøvenlig, om den bidrager til lokal klimatilpasning og om den 
 omfattes af overordnede miljøplaner.

C. STRATEGI OG BRUGERINDDRAGELSE

Strategi og brugerinddragelse. Her vurderes forvaltningens planer og om brugerne er med til at påvirke parkens planer 
og forvaltning.

• Drift og pleje. Plejen og renholdet af parken/det grønne området vurderes, og om det stemmer overens med 
 områdets funktioner og karakter. Også om plejen foretages af kvalificeret personale skal med.

• Kommunikation og information. Formidlingen af parken/det grønne området vurderes, både hjemmesider, 
 informationstavler, skilte, men også om den henvender sig til turister som ikke taler det lokale sprog. Desuden 
 skal visioner og mål for parken/det grønne området være bekendt for dem, som står for den daglige drift.

POINTSYSTEMET

Totalt vil pointene for parken/det grønne området ligge mellem 1 og 5. For at opnå Nordic Green Space Award 
kræves, at parken opnår 3.66 point eller mere. Pointsummen regnes ud efter en fordelingsnøgle, hvor temaerne A 
og C gennemsnitberegnes, mens tema B vægtes efter forvalters prioritering. Pointsummen for A, B og C lægges 
herefter sammen og deles med 3, for at finde den endelige pointsum.

I praksis regnes pointene ud således: Alle underkriterier bedømmes og gives fra 1 – 5 point. Hovedkriteriets point 
er gennemsnittet af underkriterierne. Udregningen af point er ens for A. Struktur og generelle aspekter, og tema C.
Strategi og brugerinddragelse: A = (A1+A2)/2; C = (C1+C2+C3)/3. Når det gælder B. Funktionalitet og oplevelser, 
vælger forvalter temaer som skal have 1. og 2. prioritet, disse vægtes da med henholdsvis 40 % og 30 %. F.eks. at B1
skal have 1. prioritet og B2 2. prioritet. Udregningen bliver så B = (B1*0.4)+ (B2*0.3)+(B3*0.1)+(B4*0.1)+(B5*0.1). 
Derefter summeres A+B+C og deles med 3.



 GREEN SPACE AWARD – FRA A TIL Z    11

5. BEDØMMELSEN

FRA ANSØGNING TIL OVERRÆKKELSE

Ansøger sender ansøgningen til det nationale sekretariatet, som sikrer at den nødvendige dokumentation 
er modtaget.

Bedømmelsen af det grønne område overlades til en dommerkomité. Lederen gennemgår den tilsendte
dokumentation og skriver et sammendrag til resten af komiteen før parkbesøget. Dommerkomiteen besøger 
så parken /det grønne område, hvor for valteren er tilstede og også gerne en lokal bruger. Komiteen fylder 
kriterieskemaet ud. På baggrund af den score parken/det grønne området opnår, anbefaler dommerkomiteen 
det nationale styre om at tildele eller ikke tildele NGSA til ansøgeren. Dommerkomiteen afgiver også en 
skriftlig udtalelse som fremhæver parkens kvaliteter og udviklingsmuligheder. Det nationale styre for NGSA 
beslutter herefter om udmærkelsen skal gives og overrækker den.

Dommergerningen og organisationen omkring ansøgningen og dommere beskrives i flere i detaljer 
under bilag 3.
 



12   GREEN SPACE AWARD – FRA A TIL Z

6.  NÅR MAN HAR FÅET EN 
  NORDIC GREEN SPACE AWARD 

SÅDAN MARKERES TILDELINGEN 

Når en bedømmelse er gennemført med et positivt udfald, markeres dette i det nationale styres regi for NGSA.
• der overrækkes et diplom ved en mindre højtidelighed, hvor også pressen inviteres.
• organisationen, der modtager udmærkelsen kan anvende det NGSA-logo, der stilles til rådighed, 
 i forbindelse med markering og markedsføring.
• NGSA-organisationen udsender en national pressemeddelelse om tildelingen og bruger de mulige kanaler 
 til at synliggøre tildelingen af en given Nordic Green Space Award.
• Tildelingen bekendtgøres på Nordic Green Space Awards hjemmeside www.greenspaceaward.com.

En Nordic Green Space Award gælder i tre år, hvorefter den kan fornys ved en ny bedømmelse.
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7. ORGANISATIONEN

ØVERSTE MYNDIGHED

Øverste myndighed og projektansvarlige er den nordiske styregruppe, som hvert år på skift har lederrollen. 
Styregruppen mødes mindst to gange om året og ellers efter behov og består af:
• Danmark: Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN)
• Norge: BAD, PARK OG IDRETT (BPI)
• Sverige: Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS)

Nordic Green Space Award har som målsætning at blive en nordisk organisation. I dag er Danmark, 
Norge og Sverige med, og der skal arbejdes for at få Finland og Island med.

Styregruppen understøttes af det nationale sekretariatet i det land lederen kommer fra.

SEKRETARIATET

Sekretariatet har kun en administrativ funktion. Det koordinerer arbejdet indenfor NGSA og mellem 
deltagerlandene. Sekretariatet holder kontakt til de andre nationale sekretariater, og støtter den øvrige 
organisation efter behov. 

NATIONAL ORGANISERING

Nationalt har NGSA et styre udsprunget fra partnerne og ansvar for et nationalt sekretariat. Om en ansøger 
skal modtage Nordic Green Space Award afgøres af det nationale styre. De underskriver også det officielle 
diplom og overrækker udmærkelsen. I tilfælde af, at en park ikke kan tildeles NGSA, kan afgørelsen påklag-
es til det nationale styre. Nationalt findes udover et sekretariat en gruppe af dommere.

FÆLLES MØDER

Der afholdes et fælles nordisk NGSA symposium hvert år, arrangeret på skift af deltagerne i den nordiske 
styregruppe. De inviterede er projektansvarlige, projektpartnere, samarbejdspartnere og sponsorer. 
De nationale sekretariater skal også mødes, og en del af symposiet skal afsættes til ledere for dommer- 
komiteerne. Fællesmøderne skal sikre, at videreudvikling sker på fælles grundlag og at NGSA opretholder 
prestige og handlekraft.
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BILAG 1

ANSØGNINGSSKEMA OG BILAGSLISTE

ANSØGNING OM UDMÆRKELSEN NORDIC GREEN SPACE AWARD – ’LAND’ 

Ansøgningen indsendes med relevante bilag til (Her indsættes aktuel adresse)

1 ANSØGER

Organisation

Adresse

Postnummer og By

Land

Navn på kontaktperson

Kontaktpersons telefon og e-mail

2 BASISFAKTA OM DET GRØNNE OMRÅDE

Navn:

Størrelse:

Placering:

Type (f.eks. bypark, kvarterpark, naturområde, skov, lommepark, slotshave, kirkegård, grøn plads): 

Ejer:

Eventuelt andet:

3 OPLYSNING OM PARKENS HJEMMESIDE OG/ELLER FORVALTNINGENS HJEMMESIDE

4 KORT KARAKTERISTIK AF PARKEN (MAX 500 ORD)

Kort karakteristik af det grønne område (maks. 500 ord), der beskriver parken, dens karakteristikker og særegenheder samt funktion:

5 VALG AF 1. OG 2. PRIORITET TIL BEDØMMELSE

I temaet Funktionalitet og Oplevelser skal ansøgeren vælge hvilke af de fem Funktioner der skal have hovedprioritet. 
1. prioriteten vægtes med 40 % i bedømmelsen, 2. prioriteten med 30 % og de øvrige med hver 10 %. 
Funktionerne er: 1) Rekreation og sociale aspekter; 2)Kultur og historie; 3) Natur og biodiversitet; 4) Landskab og æstetik; samt 5) Miljø

1. Prioritet:

2. Prioritet:



 GREEN SPACE AWARD – FRA A TIL Z    15

6 KORT BESKRIVELSE AF ORGANISATIONEN BAG PARKEN

Kort beskrivelse af organisationen bag det grønne område, forvaltningen, inkl. relevante budgetter 
(hvis muligt driftsbudget for dette grønne område)

7 EVENTUELT

8 UNDERSKRIFT 

Bilagsliste til ansøgning om udmærkelsen Nordic Green Space Award. Bilag vedlægges så meget som muligt som pdf-filer

A NØDVENDIGE BILAG (BILAG VEDLÆGGES SOM PDF-FILER) 

Bilag 1 Oversigtskort som viser parkens placering i en grøn struktur.
 
Bilag 2 Oversigtskort som viser parkens indhold og placering, samt relation til nærmeste omgivelser,
 herunder tilgængelighedsaspekter, p-pladser, busstoppesteder mv.
 
Bilag 3 Beskrivelse af parken og dens funktion 

Bilag 4 Visions og målsætningsbeskrivelser for parken, samt andre forvaltningsplaner. 

Bilag 5 Dokumenter eller retningslinjer om f.eks. parkens funktion og vision målrettet til driftspersonale (om disse materialer findes). 

Bilag 6 Dokumentation vedr. parkpersonalets uddannelsesforhold. 

Bilag 7 Brochurer eller andre materialer som eksempler på kommunikation 

Bilag 8 Dokumentation for brugerundersøgelser og/eller -inddragelse 

B ØVRIGE BILAG

Bilag 9  

Bilag 10  

Bilag 11 
 
Bilag 12  

BILAGSLISTE TIL ANSØGNING OM UDMÆRKELSEN NORDIC GREEN SPACE AWARD

Sæt kryds
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BILAG 2

KVALITETSSKEMA SOM ANVENDES VED BEDØMMELSE

SCORE

Score gives fra 1 (min./ikke eller i ringe grad) til 5 (max./i høj grad).

A1.
Størrelse, 
karakter og 
placering

A1

A1.1. Har området en 
passende størrelse, karak- 
ter og struktur med hensyn 
til områdets funktion?

A1.2. Ligger området 
godt placeret med hensyn 
til funktionaliteten?

A1.3. Er området 
integreret i en større, 
sammenhængende grøn 
struktur?

A1.4. Er der forstyr- rende 
faktorer udefra (f.eks. støj, 
visuelle forstyrrelser) som 
negativt
påvirker området eller 
større dele af området?

Score (gennemsnit, i.e 
alle point divideret med 
antal kriterier) krkrkriterier-
kriterierkriterier)

Deskstudie 
(suppleret 
med besøg)

Deskstudie 
(suppleret 
med besøg)

Deskstudie
+ besøg

Besøg

TEMA

• Vurderes ud fra områdets ønskede hovedfunk- 
tioner. F.eks. skal en ’folkepark’ for en hel by 
have en hvis størrelse, hvor en nabolagspark kan 
være mindre. Større byparker skal f.eks. byde på 
mange forskellige oplevelser/aktiviteter.
• Vurderes primært på basis af kortmaterialer.

• Hvis området er en ’bypark’ og/eller mest 
har en funktion i forhold til rekreativt ’hverdags-
brug’, så er det vigtigt at en del indbyggere har 
nem adgang til området, f.eks. indenfor 5-10 
minutters gåtur. Men hvis parken er et større 
naturområde eller et rekreativt område til 
’weekendbrug’, så kan det være fint at være 
placeret på længere (transport)afstand.

• Ligger parken isoleret eller findes der 
forbindelser med andre parker, grønne områder, 
grønne stier osv.?
• Se på hvilken type af park der er tale om.
For en større bypark park er det mindre vigtigt at 
have direkte tilknytning til andre grønne områder, 
men også her er det vigtigt med ’grønne’ stier og 
forbindelser så brugerne nemt kan komme dertil.

• Bliver man forstyrret af f.eks. trafikstøj, 
luftforurening, osv. når man befinder sig i 
området? 5 point for mindst forstyrrelse

KRITERIER SCORE KOMMENTARER TYPE VURDERING FORKLARING

A. STRUKTUR OG GENERELLE ASPEKTER
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A2. 
Adgangs-
forhold

A2

A2.1. Hvordan vurderes 
tilgængeligheden til 
området?

A2.2. Hvordan vurderes 
områdets indgange?

A2.3. Hvordan er 
tilgængeligheden i 
området?

Score (gennemsnit)

Deskstudie 
+ park- besøg

Besøg (suppleret 
af desk studie)

Besøg

TEMA

• Er det nemt og trygt at komme til området, 
især til fods eller på cykel?
• Findes der barrierer som store veje? Kan man 
komme frem til området med offentlig transport?
• Her skal der også ses på parkeringsmulig-
heder – især for brugere som ikke har mange 
alternative transportmuligheder, f.eks. de 
handicappede. Parkeringsforhold er også 
vigtigere når området ligger lidt i udkanten 
af eller udenfor byen.
• Findes der cykelstativer eller gode steder 
hvor man kan stille cyklen?

• Er indgange tydelige ?
• Er der nok indgange og er de fordelt jævnt?
• Er de tiltrækkende og bydes de besøgende 
indenfor?

• Kan alle områdets tiltænkte brugergrupper 
bevæge sig nemt og sikkert rundt?
• Er der fokus på f.eks. universelt design 
(dvs. tilgængelighed for alle, inkl. f.eks. 
handicappede, ældre)?

KRITERIER SCORE KOMMENTARER TYPE VURDERING FORKLARING

A. STRUKTUR OG GENERELLE ASPEKTER
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B1. 
Rekreation 
og sociale 
aspekter

B1

B1.1. Er rekreative og 
sociale aspekter prioriteret 
i planer og strategier?

B1.2. Hvordan 
bedømmes områdets 
muligheder når det 
gælder brug på forskel-
lige årstider?

B1.3. Hvordan vurderes 
niveauet/tilbuddet af 
rekreative faciliteter ifl. 
områdets rekreative og 
sociale funktioner?

B1.4. Hvordan vurderes 
kvaliteten af områdets 
rekreative faciliteter?

B1.5. Findes der speci- 
fikke/særlige rekreative 
faciliteter, områder 
og/ eller attraktioner i 
området?

B1.6. Findes der møde- 
steder i området og 
hvordan vurderes deres 
niveau?

B1.7. Byder området 
på mange forskellige 
oplevelser?

Score (gennemsnit)

Deskstudie

Besøg 
(suppleret af 
desk studie)

Besøg 
(suppleret af 
desk studie)

Besøg 
(suppleret af 
deskstudie)

Besøg 
(suppleret 
af deskstudie)

Besøg

Besøg

TEMA

• Vurder om de nævnte aspekter er nævnt og 
prioriteret i plan-/forvaltningsdokumenter, og 
især i vision og overordnede mål for området. 
Dette skal fremgå fra dokumenterne og 
ansøg- ningsskema.
• Inkluder også f.eks. kommunens grønne plan, 
friluftslivsstrategi, plan for idræt osv. i vurde- 
ringen. En park kan derfor fortsat score point 
hvis der ikke findes en separat udviklings- eller 
forvaltningsplan for selve området.
• Se også på sammenhængen mellem politikken 
og udtrykket/tiltag i området.

• Kan området også anvendes når det ikke er 
forår eller sommer?
• Findes der f.eks. tilbud / muligheder for vinter- 
aktiviteter (ski, skøjteløb, kalkebakker)? Er om-
rådet del af en længere skirute? Hvordan er det 
med belysning? Kan man også løbe en tur eller 
cykle om vinteren eller senere på eftermiddagen? 
Bliver nogle af stierne ryddet for sne/is?

• Vurder niveauet af de rekreative faciliteter i 
området.
• Passer antal, fordeling, typer af faciliteter til 
det ønskede rekreative brug? Tænk på stier, 
bænke, skraldespande, picnicpladser, grill, men 
også f.eks. toiletter og drikkevandsposter 
og naturlige elementer der fremmer rekreation 
(f.eks. vand, bakker, dødt ved).

• Hvordan bedømmes kvaliteten af faci-
liteter/ inventar (stier, bænke, grillpladser, 
skraldespande osv.) – er de nedslidte eller ej, 
er de tilpasset til brug i området, etc.?

• Nogle parker har specielle faciliteter, f.eks. 
fitnessudstyr, sansehaver, (særlige) legepladser, 
skatepark, parcourbaner, vandelementer, osv. 
Tænk på forskellige målgrupper, fra unge til 
ældre.
• Rekreative attraktioner kan også være naturlige 
(dvs. ikke kun bygninger, infrastruktur, osv.).
• I nogle tilfalde kan der være særlige attrak- 
tioner, f.eks. en zoo, botanisk have, museum, 
osv. Disse skal også tages med i den endelige 
vurdering.

• Er der muligheder/steder der fremmer socialt 
samvær og integration?
• Hvordan vurderes deres niveau?

• For rekreation er det ofte vigtigt at en park 
byder på forskellige oplevelser og muligheder. 
Vurder – med områdets størrelse og rekreative 
funktioner i tanken – om der findes variation, 
f.eks. med hensyn til muligheder for aktiviteter, 
men også alternative muligheder indenfor en vis 
aktivitet (f.eks. naturoplevelser, at kunne sidde 
og nyde området).
• Når man går eller cykler en tur gennem 
området, oplever man så forskellige ’rum’?

KRITERIER SCORE KOMMENTARER TYPE VURDERING FORKLARING

B. FUNKTIONALITET OG OPLEVELSER 
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B.2. 
Kultur 
& historie

B2

B2.1. Er kulturelle og/ 
eller historiske aspekter 
prioriteret i (forvaltnings) 
planer eller andre 
dokumenter?

B2.2. Er området 
stedet for kulturelle events? 
Sker det ofte?

B2.3. Er området 
af særligt kulturel 
(og/eller/historisk) 
vigtighed?

B2.4. Findes der kunst 
i området?

Score (gennemsnit)

Deskstudie

Deskstudie 
(suppleret 
af besøg)

Besøg + deskstudie

Besøg 
(suppleret
af deskstudie)

TEMA

• Vurder om de nævnte aspekter er nævnt og 
prioriteret i plan-/forvaltningsdokumenter, og 
især i vision og mål for området. Ekstra point 
hvis der findes en særlig forvaltningsplan for his-
toriske struktur og elementer. Her inkluderes også 
byens overordnede strategier og planer.
• Vurder om området er fredet/har en særlig 
beskyttelse ud fra dennes kulturhistoriske værdier.
• Se også på sammenhængen mellem det der 
er i politikken og udtrykket/tiltag i området.

• Afholdes der events i området, f.eks. koncerter, 
udstillinger osv. Sker det ofte?
• Spiller området en vigtig rolle i byens kulturliv
– er den f.eks. et sted hvor kulturelle aktiviteter 
udfolder sig?

• Her gælder det områdets særlige historie, 
design, osv. De skal ses indenfor deres lokale, 
nationale og nordiske kontekst. Unikke kvaliteter 
skal vægtes højt. Bevarelse af områdets oprin- 
delige stand kan også give flere point. Vigtigt 
er det også om disse kvaliteter kan opleves af 
besøgende.
• Her gælder det også områdets særlige 
kulturelle og/eller historiske elementer, f.eks. 
bygninger, haveanlæg, osv. De skal ses indenfor 
deres lokale, nationale og nordiske kontekst. 
Unikke kvaliteter skal vægtes højt; også f.eks. 
specielle træer.

• Tilstedeværelse, mængde og karakter af kunst 
i forskellige former.
• Er kunst en integreret del af områdets karakter, 
historie, funktion?
• Er kunsten med til at øge oplevelserne i 
området?

KRITERIER SCORE KOMMENTARER TYPE VURDERING FORKLARING

B. FUNKTIONALITET OG OPLEVELSER 
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B.3. Natur 
og bio-
diversitet

B3

B3.1. Er natur- og biodi-
versitetsaspekter prioriteret 
i (forvaltnings) planer 
og/eller andre planer 
og dokumenter?

B3.2. Hvordan 
bedømmes den naturlige 
biodiversitet i området 
og kan dette opleves når 
man besøger det?

B3.3. Findes der gamle 
og bevaringsværdige 
træer i området?

Score (gennemsnit)

Deskstudie

Deskstudie
+ besøg

Besøg

TEMA

• Vurder om de nævnte aspekter er nævnt og 
prioriteret i plan-/forvaltningsdokumenter, og 
især i vision og mål for området. Se også på 
byens overordnede strategier og planer for 
natur og biodiversitet.
• Vurder også niveauet af beskyttelse, f.eks. 
status som nationalpark eller (nationalt) natur-
reservat skal vægtes højt.
• Se også på sammenhængen mellem det
der er i politikken og udtrykket/tiltag i området.

• Vurderes på basis af både typer og mængde 
af arter og habitater.
• Fokuser også på naturlige biotoper, arter osv. 
Point gives for tilstedeværende naturlig biodiversi-
tet, men også m.h.t. om man kan opleve det når 
man befinder sig i området.
• Findes der særlige elementer i området der 
fremmer biodiversitet og naturværdier? Vurder 
f.eks. tilstedeværelse og mængde af f.eks. 
dødt ved, men også f.eks. moser.
• Men fokuser også på brugeren: kan 
han/hun opleve den naturlige biodiversitet?

• Gamle træer generelt, men gerne med fokus 
på naturlige arter.
• Eksotiske træer afdækkes under kulturfunktion.

KRITERIER SCORE KOMMENTARER TYPE VURDERING FORKLARING

B. FUNKTIONALITET OG OPLEVELSER 
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B.4. 
Landskab & 
æstetik

B4

B4.1. Er landskabelige 
og æstetiske aspekter 
prioriteret i (forvaltnings) 
planer og/eller andre 
dokumenter?

B4.2. Hvordan benytter 
området (i sin udformning 
osv.) de eksisterende fysis- 
ke omgivelser og rammer? 
I hvilken grad er området 
tilpasset til det omgivende 
landskab/bymiljø?

B4.3. Hvordan v
urderes området som 
landskabelig/sammen-
hængende helhed?

B4.4. Indeholder området 
store elementer af særligt 
landskabelig eller æstetisk 
værdi?

B4.5. Er der i områdets 
belægninger, udstyr/
fac-iliteter mv. brugt 
smukke, solide og bære-
dygtige materialer?

Score (gennemsnit)

Deskstudie

Besøg
+ deskstudie

Besøg 
(suppleret
af deskstudie)

Besøg
+ deskstudie

Besøg

TEMA

• Vurder om de landskabelige og/eller 
æstetiske aspekter er nævnt og prioriteret i 
plan-/forvaltningsdokumenter, og især i vision 
og mål for området.
• Men se også på byens mere overordnede 
strategier og planer. Her kan det f.eks. dreje 
sig om fokus på beskyttelse og udvikling af 
landskabelige værdier, områdets design, æstetik 
af faciliteter og bygninger, et sammenhængende 
æstetisk ’sprog’ også når det gælder skiltning, 
oplysning osv.
• Se også på sammenhængen mellem det
der er i politikken og udtrykket/tiltag i området.

• Er landskabelige former kvaliteter (f.eks. 
vandløb, mose-enge, søer, kystlinjer, dale, 
højdeforskelle/terræn / eksisterende beplantnin- 
ger, ...) blevet brugt i områdets udformning?
• Får besøgende et indblik i lokale landskaber?
• Vurder også områdets integration i det om-
liggende landskab/bymiljø, f.eks. findes der et 
(visuelt) link mellem området og de omliggende 
bebyggelser, osv.

• Fremstår området som sammenhængende hel 
hed, med en klar struktur, ’fortælling’, harmoni.
• Oplever man en sammenhængende intention 
bag området (i design)?
• Virker strukturen i området hensigtsmæssigt
m.h.t. områdets funktion og brug?

• Er der dele af eller elementer i området der 
har en særlig æstetisk eller landskabelig kvalitet? 
Her kan man tænke på bygninger, have element-
er, vandpartier, m.m.

• Vurdering af materialerne brugt i området, 
her mest fra en æstetisk synsvinkel.

KRITERIER SCORE KOMMENTARER TYPE VURDERING FORKLARING

B. FUNKTIONALITET OG OPLEVELSER 



22   GREEN SPACE AWARD – FRA A TIL Z

B5. Miljø 
og klima

B5

C1. Strategi 
og bruger-
inddragelse

C1

B5.1. Er miljøaspekter 
prioriteret i (forvaltnings) 
planer og andre doku- 
menter?

B5.2 Hvor miljøvenlig er 
områdets plejel?

B5.3. Hvordan vurderes 
områdets bidrag til lokal 
klimatilpasning?

Score (gennemsnit)

C1.1. Har området en 
særskilt strategisk forvalt- 
ningsplan/-dokument 
der fastsætter strategiske 
visioner, mål og prioriteter 
for området?

C1.2. Indsamler forvalt- 
ningen oplysninger om 
brug og brugerne (inkl. 
ønsker og præferencer)?

C1.3. Findes der formelle 
og/eller uformelle tiltag 
for borger- og bruger- 
inddragelse i områdets 
forvaltning?

Score (gennemsnit)

Deskstudie

Deskstudie

Deskstudie
+ besøg

Deskstudie

Deskstudie 
(evt. suppleret 
med besøg)

Deskstudie 
(evt. suppleret 
med besøg)

TEMA

TEMA

• Vurder om de nævnte aspekter er nævnt og 
prioriteret i plan-/forvaltningsdokumenter, og 
især i vision og mål for området. Inkluder
også byens mere overordnede miljøstrategier i 
vurderingen. Se på miljøfunktionerne, men f.eks. 
også på strategier m.h.t. pesticider, brug af 
kompost, affaldshåndtering, etc.
• Se også på sammenhængen mellem planerne 
og udtrykket/tiltag i området.

• Findes der en politik m.h.t. miljøvenlig drift?
• Bliver den overholdt?
• Se f.eks. på brug af pesticider, kompostering, 
affaldshåndtering, brug af maskiner, osv.

• Vurder ud fra dokumenter, lokale klimaplaner 
osv. om området har en rolle i klimatilpasning.
• Afledes vand fra omliggende arealer ind i 
området osv.
• Findes der mange træer i området der er 
med til at forbedre det lokale klima?
• Findes der et aktivt indsats for at bevare 
og udvikle træbestanden?
• Findes der vandelementer og skygge i om-
rådet der fremmer brug også når det er varmt?

• Findes der et plandokument 
(f.eks. en udviklingsplan) for selve området. 
Nej: 1; Ja: 5 point.

• Dokumenter, studier, samtale med parkforvalter.
• Her gælder det formelle og mere uformelle 
bruger- og borgerundersøgelser, f.eks. gennem 
spørgeskema, interview, internet-afstemninger, 
osv.
• Fokus er på undersøgelser der gælder selve 
området.

• Dokumenter, samtale med parkforvalter, 
muligvis også med brugere.
• Fokuser på processer hvor borgerne/
brugerne reelt bliver involvereret i strategiske 
beslutninger (f.eks. om parkstrategi) eller pleje. 
Indsamle oplysninger eller holdninger er ikke 
nok til at få point.

KRITERIER

KRITERIER

SCORE

SCORE

KOMMENTARER

KOMMENTARER

TYPE VURDERING

TYPE VURDERING

FORKLARING

FORKLARING

B. FUNKTIONALITET OG OPLEVELSER 

C. FORVALTNING OG ORGANISATION
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C2. 
Drift/
skötsel

C2

C3. 
Kommu-
nikation og 
information

C3

C2.1. Stemmer systemer 
og standarder for pleje 
overens med områdets 
ønskede funktioner og 
karakter?

C2.2.1 Anvender 
organisationen kvalificeret 
parkpersonale?

C2.3. Hvordan 
bedømmes områdets 
renholdelse?

C2.4. Hvordan fremstår 
pleje/pasningsniveaut i 
forhold til områdets ønsk-
ede funktion- er, faciliteter 
og karakter?

Score (gennemsnit)

C3.1. Hvordan vurderes 
formidling af området?

C3.2. Er kommunikation 
og information målrettet 
turister og besøgende 
der ikke taler det lokale 
sprog?

C3.3 Kender dem som 
holder området til daglig 
de overordnede visioner 
og mål for området?

C3.4. Hvordan vurderes 
formidling af området i 
selve området?

Score (gennemsnit)

Deskstudie

Deskstudie

Parkbesøg 
(+ deskstudie)

Besøg

Deskstudie
+ besøg

Deskstudie
+ besøg

Deskstudie 
(evt. suppleret 
af besøg)

Besøg

TEMA

TEMA

• Er systemer og standarder til drift/pleje 
beskrevet og kendte? Bliver områdets funktioner 
taget i betragtning?
• Her gælder det det både pleje af grønne 
elementer og vedligehold (af inventar).

• Dokumentation for uddannelsesforhold, 
suppleret med interview med parkforvalteren.

• Hvordan fremstår områdets renholdelse?
• Er der dokumentation der viser brugernes 
tilfredshed?

• Ekspertvurdering af pleje- og pasningsniveau i 
området, relateret til områdets funktion, faciliteter 
og karakter.

• Hvordan vurderes formidling af området 
generelt?
• F.eks. bliver området formidlet på en hjemme- 
side? Hvordan vurderes oplysningerne?
Er informationer om området up-to-date? 
Er der en klar kontakt til kommunen, på 
hjemmesiden, i formidlingsmaterialer?
• Bedøm også om der ny teknologi eller 
innovative formidlingsmetoder bliver anvendt, 
f.eks. apps, fokus på særlige målgrupper.

• Er der en særlig fokus på turister og indbyg-
gere som ikke taler skandinavisk, f.eks. gennem 
oplysninger på et andet sprog?
• Vurder f.eks. hjemmesiden, brochurer, skiltning.

• Er der rutiner /procedurer for at orientere 
driftspersonale (inkl. entreprenører) om de 
overordnede funktioner, visioner, strategier 
for området?
• Vurderes på basis af dokumentation, samtale 
med parkforvalter og evt. et samtale med drifts- 
folk i selve området.

• Vurdering af f.eks. informationstavler, brochurer 
osv.
• Er der en klar kontakt til kommunen på 
opslagstavler og skilte i selve området?
• Er det nemt at finde vej i området?
• Skiltning er måske ikke altid nødvendig. 
F.eks. kan det være nemt at finde vej i den 
lille, overskuelige park.

KRITERIER

KRITERIER

SCORE

SCORE

KOMMENTARER

KOMMENTARER

TYPE VURDERING

TYPE VURDERING

FORKLARING

FORKLARING

C. FORVALTNING OG ORGANISATION

C. FORVALTNING OG ORGANISATION
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POINTSYSTEMET

Det totale antal point for parken er et tal mellen 1 og 5.
For at få Green Space Award skal parken have opnået minimum 3,66 point.

Vejledning til B. Funktionalitet og oplevelser
Ansøgeren vælger en 1. og 2. prioritet, for eksempel Rekreation og sociale aspekter (B1) som 1. og
Kultur og historie (B2) som 2. prioritet. 1. prioritet vægtes med 40%, 2. med 30% og øvrige underkategorier med 10% hver. 
Det totale antal point for kategori B (BB) regnes ud med følgende formel: (B1*0.4)+(B2*0.3)+(B3*0.1)+(B4*0.1)+(B5*0.1).
Dette giver en total på max. 5 point.

TOTALSCORE FOR PARK = (AA+BB+CC)/3

TOTALSCORE FOR PARK =

AA =

BB =

CC =

A1 A2 AA = (A1+A2)/2

B1 B2 B3 B4 B5 BB (SE INFO NEDENFOR)

C1 C2 C3 CC = (C1+C2+C3)/3

INDHOLD AF DESKSTUDIET

ANSØGNINGSSKEMA

• Information om ansøger, inkl. kontaktoplysninger
• Basisfakta om området: Navn, størrelse, placering, type, ejer etc.
• Oplysning om områdets hjemmeside, eller for valtningens hjemmeside
• Kort karakteristik af området (maks. 500 ord), der beskriver området, dets karakteristikker  
 og særegenheder samt funktion.
• Valg af 1. og 2. prioritet til bedømmelse af Funktionalitet og oplevelser.
• Kort beskrivelse af organisationen bag området, for valtningen, inkl. relevante budgetter.

BILAG

•  Oversigtskort som viser områdets placering i en grøn struktur.
• Oversigtskort som viser områdets indhold og placering, samt relation til nærmeste omgivelser 
 herunder tilgængelighedsaspekter, p-pladser, busstoppesteder m.v.
• Beskrivelse af området og dets funktion
• Visions og målsætningsbeskrivelser for området, samt andre forvaltningsplaner.
• Dokumenter eller retningslinjer om f.eks. områdets funktion og vision målrettet til driftspersonale  
 (hvis disse materialer findes).
• Dokumentation vedr. parkpersonalets uddannelsesforhold.
• Brochurer eller andre materialer som eksempler på kommunikation
• Dokumentation vedrørende brugerinddragelse og/eller brugerundersøgelser.
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BILAG 3

DOMMERMANUAL

Alle dommere gennemgår samme uddannelse, men lederne for dommerkomiteerne får en tillægsuddannelse.
Som dommer modtager du et certifikat der gælder for 3 år, samt mulighed for at deltage i det årlige nordiske 
NGSA-symposium. Dommeruddannelsen skal således fornys hvert 3. år. For at få et nyt dommerbevis uden at 
deltage i en ny uddannelse, skal du som minimum have deltaget i tre NGSA-kvalitetsvurderinger indenfor de 
sidste tre år. Dommeruddannelsen og dommercertifikatet er fælles for de deltagende lande, og dermed kan 
man som dommer godt bedømme områder i andre lande.

2013

DANMARK
Der uddannes i første omgang en gruppe på 10 dommere, og gruppen suppleres med nye efter behov.

SVERIGE
Der uddannes i første omgang en gruppe på 6 dommere, og gruppen suppleres med nye efter behov.

NORGE
Der uddannes i første omgang en gruppe på 5 dommere, og gruppen suppleres med nye efter behov.

FÆLLES
Alt efter geografisk placering, størrelse, indhold og kompleksitet af det enkelte område, sammensætte 
den nationale dommerkomité. 

DOMMERKOMITÉERNE 

Når en park eller grønt område har søgt om at blive kvalitetsvurderet til en NGSA, sammensættes der en 
dommerkomité af tre eller fem dommere, alt efter områdets størrelse og kompleksitet (struktur og anven-
delsesområder).Der skal altid være en overvægt af fagdommere i en komité. Der må ikke dømmes indenfor 
egen kommune, men gerne indenfor egen region.

En dommerkomite består således af 3-5 personer:
• 1 leder (fagperson)
• 1-2 fagfolk
• 1-2 lægfolk

Den nationale styregruppe beslutter, hvor mange dommere, der skal deltage i hver bedømmelse, der skal 
dog min. deltage en fra hver af de 3 ”faggrupper”. Alles meninger tæller lige meget i bedømmelsen, uanset 
om man er professionel eller ej. Ansøger skal være tilgængelig i forbindelse med parkbesøget. For valteren 
bedes medbringe en lokal bruger, gerne en der har deltaget som en del af brugerinddragelsen. For valteren 
informerer den lokale bruger om NGSA og ansøgningen.

I DANMARK BESTÅR EN DOMMERKOMITE AF

• Formand: Medlem af Kommunale Park og Naturfor valtere, universitetsuddannet indenfor have-  
og parksektor, eller andre erfarne administrative fagpersoner indenfor den grønne sektor.

 Har gennemgået 2 dages NGSA kursus.
• Fagfolk: Medlem af Kommunale Park og Naturfor valtere, fagfolk fra grønne og kulturhistoriske  

uddannelsesinstitutioner, entreprenører, gartnere mv. Har gennemgået 1½ dags NGSA kursus.
• Lægfolk: Friluftsrådets kredsbestyrelser, DN´s lokalafdelinger, repræsentanter fra kommunernes
 Grønne Råd, lokale kulturhistoriske foreninger, andre borgere som interesserer sig for de grønne områder. 

Har gennemgået 1½ dags NGSA kursus.
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I SVERIGE BESTÅR EN DOMMERKOMITE (JURY) AF:
(på svensk)

• Juryordförande/formand:
 ”Grön” besiktningsman som antingen är certifierad eller anges vara ”under utbildning” på BEUM:s  

hemsida www.beum.se, med grundkrav genomförd relevant utbildning, till exempel landskapsarkitekt  
eller landskapsingenjör, eller annan likvärdig utbildning, till exempel trädgårdsingenjör, hortonom,

 trädgårdstekniker, med minst 5 års branscherfarenhet. Medlem i FSS – Föreningen Sveriges Stad-
strädgårdsmästare, med grundkrav enligt ovan. Nyligen pensionerade stadsträdgårdsmästare, tidigare 
verksamma inom FSS. Annan erfaren person med minst 10 års erfarenhet av kvalificerat arbete som 
bedöms ge likvärdig kompetens som examen från utbildningar enligt ovan. Har genomgått 2 dagars  
NGSA-utbildning.

• Jurymedlem – fackman/professionell:
 Medlem i FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Person med eftergymnasial ”grön” utbild-

ning, verksam med arbetsledande funktion inom ”utemiljöbranschen”, till exempel parkingenjör, trädgård-
sanläggare, trädgårdsmästare. Person utbildad på kulturhistorisk institution, med mångårig verksamhet 
och erfarenhet inom ”utemiljöbranschen”. Har genomgått 1½ dagars NGSA-utbildning.

• Jurymedlem – lekman:
 Person som är ideellt engagerad inom till exempel Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Fältbiolog- 

erna, föreningar knutna till Sveriges Hembygdsförbund, Hyresgästföreningen eller andra organisationer  
som ser stadens parker eller stadsnära naturområden som viktiga resurser i verksamheten. Har genomgått 
1½ dagars NGSA-utbildning.

 

I NORGE BESTÅR EN DOMMERKOMITE AF:
(på norsk)

• Leder: 
 Universitetsutdannet innenfor park- eller hagesektor, eller andre erfarne administrative fagpersoner  
 innenfor den grønne sektor. Har gjennomgått 2-dagers NGSA-kurs.
• Fagfolk:  
 Fagfolk fra grønne og kulturhistoriske utdannelsesinstitusjoner, entreprenører, anleggsgartnere,  
 gartnere, landskapsingeniører mv. Har gjennomgått 1½-dags NGSA-kurs.
• Lekfolk:  
 Person som er ideelt engasjert innenfor for eksempel Friluftslivets fellesorganisasjon, Friluftsrådenes  
 Landsforbund, andre organisasjoner som ser parker og bynære naturområder som viktige ressurser.
 Har gjennomgått 1½-dags NGSA-kurs.

ARBEJDSBESKRIVELSE

1.   Ansøger sender ansøgning til sekretariat
2.   Sekretariatet sikrer at den krævede dokumentation er vedlagt ansøgning 
3.   När en NGSA-ansøgning er modtaget på det nationale NGSA-sekretariatet rettes en forespørgsel  

til en af de jury-formænd som findes på listen over de som har påtaget sig opgaven at lede jury-
bedømmelse på pladsen/området.

4.   Sekretariatet sender ansøgning og dokumentation til lederen for dommerkomiteen.
5.   Lederen udvælger de øvrige medlemmer til kommitteen i samråd med sekretariatet (der tages  

hensyn til geografisk placering samt specifik ekspertkompetence etc.).
6.   I normale tilfælde vælges to medlemmer udover lederen: et medlem i kategorien ”fagmand” og et
   medlem i kategorien ”lægmand”. I specielle tilfælde vælges to i hver af disse kategorier tilat indgå 
   i juryen, for eksempel hvis pladsen er uforholdsmæssig stor med mange ”rum” eller oplevelses-
   muligheder af forskellig karakter, eller at stedet har en stor kulturhistorisk værdi og derfor kræver 
   specifik kompetence i bedømmelsen.
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7.   Formanden foretager deskstudie + sender delvist udfyldt skema til resten af dommerne sammen med
   kort opsummering af deskstudiet. Formanden har ansvaret for deskstudiet af pladsen med hjælp fra 
   de dokumenter som er tilgængelige.
   a. Hvis dommerformanden allerede ved deskstudiet kan se, at den givne pointgrænse ikke kan  

nås, tages der kontakt til sekretariatet som afviser ansøgningen. Der skal formandens Argumentation 
vedlægges.

   b. Ved tvivlsspørgsmål om pointgrænse kan nås, indkaldes dommerkomiteen til parkbesøg
8.   Alla medlemmer i dommerkomiteen skal inden parkbesøget have sat sig ind i resultatet af deskstudiet
   (Alle dommere læser som min. det delvist udfyldte skema fra formanden)
9.   Alle dommere kan efter eget ønske modtage alt materialet (fra sekretariat)
10.  Dommerne foretager parkbesøg i samarbejde med for valter og eventuelt en lokal bruger.
11.  Formanden sender dommerkomiteens beslutning til sekretariatet med anbefaling om ansøger kan 
   eller ikke kan modtage NGSA – pointvurdering og argumentation vedlægges.
12.  Det nationale styre beslutter om ansøger kan tildeles NGSA
13.  Sekretariatet kontakter ansøger med meddelelse om resultat og overrækkelsesarrangement 

GENERELLE OPGAVER SOM DOMMERE

I forbindelse med parkbesøget har de forskellige medlemmer i dommerkomiteen følgende roller:

 
FORMAND

• Kontakter ansvarshavende for ansøgningen, fastsætter tid for besøg og aftaler om samtale før og efter 
 parkbesøget (inklusiv samtale med en af ansøgeren udvalgt lokal lægmand/bruger). Meddeler de øvrige  
 i komiteen om praktiske detaljer.
• Organiserer og leder gennemgangen på stedet og har ansvar for at protokol bliver udfyldt udfra de krav  
 og retningslinjer som findes i kriterieskemaet. Ved uenighed i bedømmelser mellem jur ymedlemmerne er  
 det formandens ansvar at forsøge at opnå kompromis og/eller have den udslagsgivende stemme.
• Foreslår og sikrer en anbefaling fra kommiteen om NGSA-godkendelse eller ej, samt en skriftligt udtalelse  
 herom.
• Har ansvaret for, at beslutningsprotokol og andre relevante oplysninger indsendes til det nationale  
  NGSA-sekretariat efter besøget.

FAGMAND

• Forbereder sig inden besøget med et professionelt studie af resultatet af desk studiet.
• Bidrager under besøget med en kritisk granskning af pladsen især med ”parkforvalterens briller”, 
 det vil sige de bedømmelser som kræver en vis grad af professionel ”grøn” kompetence (eller i
 andre tilfælde for eksempel kulturhistorisk kompetence).
• Forbereder spørgsmål til ansøgeren efter besøget som især gælder udformning, pleje og for valtning.

LÆGMAND

• Forbereder sig inden besøget ved at læde deskstudiet igennem og danne sig et indtryk af området.
• Bidrager under besøget med en kritisk granskning av pladsen især med ”brugerens briller”,
 det vil sige bedømmelse som relaterer sig til anvendelse, oplevelser, tryghed, tilgænglighed, etc.
• Forbereder spørgsmål til ansøgeren efter besøget som især gælder anvendelse og brug af området 
 i et året rundt-perspektiv.
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